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Nowi radni Miasta Hajnówka rozpoczęli pracę
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Miasta Hajnówka została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku II na 20
listopada 2018r. Uroczysta sesja rozpoczęła
się odtworzeniem Hymnu Państwowego.
Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadził Mieczysław
Gmiter - najstarszy wiekiem radny obecny
na sesji. Jednym z pierwszych zadań organów,
zaraz po złożeniu ślubowania przez radnych
i wręczenia im zaświadczeń, był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.
Na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka zgłoszono dwie kandydatury:
• Mieczysław Gmiter otrzymał 4 głosy za,
• Walentyna Pietroczuk otrzymała 16 głosów
za.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Większością głosów Przewodniczącą Rady
Miasta Hajnówka została wybrana Walentyna
Pietroczuk.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka została przyjęta większością głosów za (17 głosów za, 3
osoby wstrzymały się od głosu).
Od tego momentu obrady pierwszej sesji
prowadziła nowo wybrana przewodnicząca –

Walentyna Pietroczuk.
Na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka zgłoszono kandydatury czterech radnych:
• Janusz Puch – 11 głosów za,
• Barbara Laszkiewicz – 11 głosów za,
• Jadwiga Dąbrowska – 8 głosów za,
• Mieczysław Gmiter – 6 głosów za,
W głosowaniu oddano 19 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Hajnówka zostali: Barbara Laszkiewicz i Janusz
Puch. Uchwała w sprawie wyboru zastępców
Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka
została przyjęta większością głosów za (13
osób głosowało za, 5 osób przeciw i 2 osoby
wstrzymały się).
Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia
w porządku obrad pierwszej sesji wręczenia
zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi.
- Ten moment jest dla mnie momentem
bardzo wzruszającym – powiedział po ślubowaniu Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka. - Ze sprawami Hajnówki związany jestem
nie od kilku, ale kilkudziesięciu już lat. I to

Wywiad ze Starostą Hajnowskim
Andrzejem Skiepko
- Sprawy samorządu są Panu bliskie
- był Pan Radnym Rady Powiatu w III
kadencji, w IV - Wicestarostą. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na
Starostę?
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Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko:
Decyzja o kandydowaniu na funkcję Starosty
Hajnowskiego była jedną z najtrudniejszych,
jaką podejmowałem w swojej karierze zawodowej. Sprawowanie funkcji Starosty wymaga
odpowiedzialności, dyscypliny i umiejętności
organizacyjnych. To przede wszystkim wytężona codzienna praca na rzecz mieszkańców
i regionu, której nie można pełnić jedynie od
7.30 do 15.30. Starosta musi pracować ponad partyjnymi podziałami, bo nadrzędnym
celem jest troska o dobro regionu. Na szczeblu
samorządowym nie może istnieć podział na
„my” i „oni” – stąd wynik głosowania w trakcie

I sesji Rady Powiatu, podczas której uchwały
stwierdzające wybór członków Zarządu w zdecydowanej większości poprali radni startujący z różnych komitetów, uważam za dobry
początek. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie - decydując się na start w wyborach do
Rady Powiatu, otrzymałem kredyt zaufania
od mieszkańców regionu, który zamierzam
spłacić z nawiązką.
- Porozmawiajmy o kondycji ekonomicznej samorządu. W Pana ocenie –
mocne strony powiatu to…? Które z cech
regionu uznaje Pan za najbardziej korzystne z puntu widzenia stymulowania
jego gospodarki ?
Niewątpliwie, naszym atutem jest przygraniczne położenie. Ale by skutecznie wykorzystać tę mocną stronę, niezbędna jest
poprawa stanu dróg i połączeń kolejowych.
Funkcjonujące fitosanitarne przejście kolejowe w Siemianówce oraz zmodernizowane
przejście graniczne w Połowcach znacząco
wpłynęło na poprawę przepływu towarów
i usług. Zmodernizowane przejścia graniczne
jako okno towarowe na wschód są ważnym
elementem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu regionu; sprawiają, że peryferyjne
przygraniczne położenie powiatu hajnowskiego przestaje być barierą, a staje się szansą.
Z radością przyjąłem informację o rozpoczęciu
prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr
52 Hajnówka – Lewki oraz linii kolejowej nr
31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, mającej obsługiwać także transport
towarowy. Będąc Wicestarostą w IV kadencji
Rady Powiatu, wspólnie z ówczesnym Starostą – Panem Włodzimierzem Pietroczukiem,
zabiegaliśmy aby obie inwestycje znalazły
Cd. str. 4

Hajnowska oświata rozwija się dzięki projektom dofinansowanym z RPO 2014-2020
W dniu 28 listopada 2018
roku Pan Burmistrz Jerzy Sirak, przy
kontrasygnacie Pani Skarbnik Haliny Nowik, podpisał kolejną umowę
na realizację szóstego już projektu
oświatowego - pt. „MOJA SZKOŁA”.
Projekt jest dofinansowany z Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych.
• Wartość projektu wynosi:
1.658.855,28 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
95%: 1.574.945,28 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. 31.07.2021 r.
Projekt będzie realizowany
w trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Hajnówce, Szkole Podstawowej Nr
2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Hajnówce.
Projekt skierowany jest do
239 uczniów II etapu edukacyjnego, w tym niepełnosprawnych oraz
62 nauczycieli.
Projekt przewiduje realizację
zajęć:
1) rozwijających kompetencje kluczowe, w tym: dydaktyczno
– wyrównawczych i rozwijających
uzdolnienia językowe, doradztwo
edukacyjno – zawodowe, wycieczki
zawodoznawcze i 14-dniowe warsztaty językowe (obóz),
2) rozwijających kompetencje
w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni, wyjazdy edukacyjne,
3) rozwijających kompetencje
cyfrowe dla uczniów, zakup sprzętu
TIK,
4) terapię Integracji Sensorycznej (IS) dla uczniów niepełnosprawnych, wyposażenia gabinetu
IS w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce,
5) logopedycznych dla uczniów
młodszych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych,
6) naukę gry w szachy (dla
wszystkich uczniów objętych projektem),
7) podniesienie kompetencji
nauczycieli w zakresie: kompetencji cyfrowych, pedagogiki specjalnej
i terapii IS II stopnia.
Miasto Hajnówka, w ramach
rozdania środków unijnych na lata
2014 – 2020, pozyskało do tej
pory z Programu Regionalnego
Województwa Podlaskiego (RPOWP) środki finansowe na realizację
dodatkowych zajęć i doposażenie
placówek oświatowych na kwotę
około 4.103.371,40 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości
3.688.869,40 zł (95% lub 85%).
Pozostałe projekty to:
„WITAMY W PRZEDSZKOLU”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wyniosła:
1.001.838,00 zł

• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 851.162,00 zł
• Okres realizacji: 01.08.2016 r. –
31.03.2018 r.
Projekt był realizowany
w trzech przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 2
w Hajnówce, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce. Skierowany był do 305 dzieci w wieku 3 – 6
lat, w tym niepełnosprawnych oraz
6 nauczycieli i obejmował:
1) utworzenie 39 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu Nr 2
i Przedszkolu Nr 5, w tym wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt
multimedialny, meble i pomoce dydaktyczne,

• Okres realizacji: 03.04.2018 r. 30.04.2019 r.
Projekt jest realizowany
w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.
Projekt skierowany jest do 69
uczniów oraz 38 nauczycieli.
W ramach realizacji projektu
pt. „Otwarta szkoła” doposażono
w/w placówki w sprzęt multimedialny o wartości przeszło 84.000 zł,
w tym 45 laptopów, 2 tablice multimedialne, 2 projektory i dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz pomoce
dydaktyczne o wartości 16.680 zł
(książki, ćwiczenia słowniki i materiały papiernicze) do prowadzenia
dodatkowych zajęć z języka angiel-

2) utworzenie w Przedszkolu
Nr 3 gabinetu do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla
dzieci niepełnosprawnych (zakup
specjalistycznego sprzętu i pomocy
dydaktycznych),
3) organizację dodatkowych
zajęć specjalistycznych dla dzieci
w zakresie stwierdzonych deficytów
(terapia IS, zajęcia logopedyczne
i korekcyjno – kompensacyjne),
4) wyposażenie 3 gabinetów
logopedycznych w meble, sprzęt
komputerowy i pomoce dydaktyczne
do pracy z dziećmi,
5) doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych sześciu
nauczycieli, w zakresie niezbędnym
do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi
deficytami (kurs IS, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej),
6) realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących
zainteresowania: matematyczne,
informatyczne, badawcze i z języka
angielskiego, w tym wyjazdy,
7) doposażenie sal dydaktycznych w przeszło 30 komputerów,
tablice multimedialne, projektory,
ekrany, telewizory oraz pomoce dydaktyczne.
„OTWARTA SZKOŁA”
dofinansowany z Działania 9.1. Rewitalizacja Społeczna i Kształtowanie kapitału społecznego.
• Wartość projektu wynosi:
403.867,50 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
95%: 382.430,50 zł

skiego, cyfrowych oraz z doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
38 nauczycieli podniesie swoje
kompetencje z zakresu TIK, uczestnicząc w specjalistycznym 32 godzinnym szkoleniu, a dodatkowo dwóch
nauczycieli informatyki odbędzie
szkolenie z zakresu programowania.
„KAŻDY PRZEDSZKOLACH MA
SZANSĘ NA RÓWNY STRAT”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
498.980,00 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 423.996,00 zł
• Okres realizacji: 01.08.2018 r. –
30.08.2019 r.
Projekt jest realizowany
w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do wszystkich dzieci z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, łącznie 110 dzieci.
Obejmuje umożliwienie wszystkim
przedszkolakom korzystanie z opieki
dydaktyczno - wychowawczej w wydłużonym czasie pracy przedszkola,
w tym: w dni powszednie z godz.
17.00 na godz. 18.30 (1,5 godziny)
i otwarcie w soboty w godz. od 8.00
do 16.00 (8 godzin). Ponadto w ramach projektu rozszerzona została
oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 24 dzieci

w zakresie stwierdzonych deficytów,
w tym: dla 11 dzieci posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12
dzieci posiadających opinie o potrzebie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ramach projektu został
dostosowany plac zabaw do potrzeb
dzieci z deficytami poprzez doposażenie i montaż urządzeń terenowych
z bezpieczną nawierzchnią. Projekt
zakłada również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych
4 nauczycieli z zakresu Integracji
Sensorycznej I i II stopnia.
We wrześniu 2018 roku Pan
Burmistrz Jerzy Sirak podpisał kolejne dwie umowy na realizację
projektów:
„MOJE PRZEDSZKOLE”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
137.253,75 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 116.594,75 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. –
31.07.2021 r.
Projekt będzie realizowany
w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 40 dzieci z tej placówki.
Projekt obejmuje organizację
zajęć kształtujących i rozwijających
u dzieci kompetencje kluczowe,
w tym:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla 10
dzieci,
2) trzech kółek dla 30 dzieci
wykazujących zainteresowania: badawcze, informatyczne i językowe
(język angielski),
3) wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie,
4) wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt TIK oraz

pomoce dydaktyczne na około
90.000 zł.
„PRZEDSZKOLE NA PIĄTKĘ”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
402.576,87 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 339.767,87 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. –
30.08.2020 r.
Projekt będzie realizowany
w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 69 dzieci i 7 nauczycieli
z tej placówki. Obejmuje:
1) utworzenie 15 nowych
miejsc wych. przedszkolnego dla
dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sali
(meble, sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne), placu zabaw, zatrudnienie
kadry, wyprawka, żywienie dzieci,
2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 54 dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów, w tym:
zajęcia wspierające rozwój mowy,
terapia Integracji Sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia dla
dzieci z wadami stóp i terapia ręki
oraz wyposażenie gabinetów, zatrudnienie kadry,
3) doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych 7 nauczycielek niezbędnych do pracy
z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami, w tym z zakresu pedagogiki
specjalnej (IS).
Wyżej wymienione projekty (za
wyjątkiem projektu pt. „Każdy przedszkolak ma szansę na równy start”)
zostały opracowane przez pracownika Urzędu Miasta Hajnówka, przy
współpracy dyrektorów i nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli.
Natomiast projekt pt. „Każdy przedszkolak ma szansę na równy start”
został napisany przez Przedszkole
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce.
Jolanta Stefaniuk

Dotacje na odnawialne źródła energii
i zajęcia w szkołach
Gmina Miejska Hajnówka podpisała umowę na dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Projekt: Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.
Projekt przewiduje montaż

instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie miasta
Hajnówka oraz wpięcie ich w istniejące systemy instalacji. Zostaną
wykonane dwie kompletne instalacje
o łącznej mocy 80 kW. Wytworzona
energia będzie wykorzystana na potrzeby szkół.
Wartość projektu: 481,7 tys. zł,
dofinansowanie: 337 tys. zł.

Powiat pozyskał kolejne fundusze unijne
Do Powiatu Hajnowskiego trafią kolejne fundusze unijne – tym
razem dofinansowanie otrzymał
projekt pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do
Powiatu Hajnowskiego”.
Umowa pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie projektu została podpisana 19 listopada 2018 r. W ramach projektu
na budynkach będących siedzibami
jednostek podległych Powiatowi
Hajnowskiemu, tj. Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, zostaną
zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej przyniesie szerokie korzyści: z jednej strony przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego powiatu (budowa
własnego źródła energii umożliwi jej
produkcję na miejscu, co minimalizuje następstwa awarii sieci przesyłowej), z drugiej – przysłuży się
do ograniczenia emisji szkodliwych
spalin CO2. Pozwoli to uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne oraz
zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Hajnówki i okolic.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł

energii wpłynie korzystnie na stan
środowiska naturalnego.
Całkowita wartość projektu
to 779 529,72 zł, z czego dofinansowanie wynosi 411 946,60
zł (65%), zaś wkład własny 367
583,12 zł. Fundusze zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach
energii.
Inne projekty powiatu
Pozyskane środki nie są jedynymi, jakie trafiły do powiatu. Aktualnie Powiat Hajnowski realizuje
kilka projektów, są to:
• Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, zakładający
zagospodarowanie parkingu
Zwierzyniec – całkowity koszt inwestycji to 2.9 mln zł, z czego 2
mln zł to kwota dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego;
• Przebudowa drogi powiatowej nr
2329B ulicy Poddolnej i odcinka
ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego
w Hajnówce – I etap. Wartość
inwestycji to ponad 1,8 mln zł,
z czego powiat hajnowski pozyskał 380 000 tyś. zł dofinansowania w ramach Podlaskiego
Instrumentu Wsparcia Dróg Lo-

kalnych.
• „Puszcza i ludzie” mający na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.
Całkowita kwota projektu to 911
400,00 zł, z czego 85%, tj. 774
690,00 zł pochodzi ze środków
unijnych – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 91140,00 zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
• Operacje typu „Scalanie gruntów”
na trzech obiektach: „Kotłówka
i inne” w gm. Narew, „Tarnopol”
oraz „Eliaszuki i inne” w gm. Narewka o łącznej wartości ponad
33 mln zł. Powiat pozyskał środki
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
oraz budżetu państwa.
Projekty realizowane przez
jednostki powiatu
Choć liczba projektów z udziałem funduszy unijnych, których
beneficjentem jest Powiat Hajnowski, może wydawać się duża, to
w rzeczywistości jest to fragment
wszystkich inicjatyw, jakie aktualnie mają miejsce w powiecie. Szereg
projektów realizują jednostki organizacyjne Powiatu Hajnowskiego.
Fundusze z zewnątrz bardzo efektywnie pozyskuje SP ZOZ w Hajnówce, który obecnie realizuje
trzy projekty inwestycje. Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR

w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki
zdrowotnej” - zakłada przebudowę
i doposażanie w nowoczesny sprzęt
medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja jest zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Drugi projekt dotyczy poprawy efektywności
i dostępności do usług medycznych
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. W ramach
tego przedsięwzięcia sale na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Bloku Operacyjnego są
przebudowywane oraz doposażone
w sprzęt medyczny. Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln zł,
inwestycja uzyskała dofinansowanie
na poziomie 6,5 mln zł. Ponadto,
szpitalowi udało się pozyskać fundusze na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedsięwzięcie
polega na wykonaniu przebudowy
i rozbudowy istniejącego Oddziału
Psychiatrycznego i Zespołu Poradni.
Całkowita wartość projektu: 9,4 mln
zł, zaś przyznane dofinansowanie:
6, 7 mln zł.
Projekty z udziałem funduszy
unijnych realizują także powiatowe
placówki oświatowe. Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych
w Hajnówce. Placówka realizuje

dwa projekty: Erasmus+, w ramach którego uczniowie technikum
w kwietniu 2019r. wyjadą na płatne
praktyki do Niemiec oraz przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
poprzez realizację Kompleksowego
Programu Rozwojowego Szkoły”.
Projekt zakłada m.in. realizację ponadprogramowych płatnych staży
zawodowych w przedsiębiorstwach
na terenie woj. podlaskiego, udział
uczniów w kursach językowych i kursach zawodowych, ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione
również dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia oraz frezarka uniwersalna
do metalu z odczytem cyfrowym
i kompletem wyposażenia. Wartość
projektu to 1 088 374,68 zł w tym
dofinansowanie 1 028 134,68 zł
ze środków Unii Europejskiej. Projekt w ramach w ERASMUS+ realizuje także Zespół Szkół z DNJB
w Hajnówce – w partnerstwie
z Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie, uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe,
a także poznawać kulturę w duchu
poszanowania tradycji i narodowej
tożsamości – własnej oraz innych
narodów.
Katarzyna Miszczuk

Radni wybrali członków Zarządu Powiatu oraz członków Komisji
W dniu 20 listopada 2018
r. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Hajnówce odbyła
się I sesja Rady Powiatu Hajnowskiego VI kadencji. I sesja Rady
Powiatu w całości poświęcona była
wyborom nowych władz powiatowych: radni w głosowaniu tajnym
dokonali wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących oraz członków Zarządu – Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych. Decyzją Rady
Powiatu Przewodniczącym Rady
Powiatu VI kadencji został Eugeniusz Saczko, który podziękował
Radnym za zaufanie, następnie po
wyborze poprowadził dalszą część
obrad. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
zostali Piotr Filimoniuk oraz Jan

Korcz. W dalszej części obrad Rada
dokonała wyboru członków Zarządu
Powiatu. Decyzją Rady Starostą
Hajnowskim został wybrany
Pan Andrzej Skiepko, Wicestarostą Pani Joanna Kojło, zaś pozostali członkowie Zarządu to
Olga Rygorowicz, Roman Ostapczuk oraz Jarosław Gerasimiuk.
Andrzej Skiepko to wieloletni
dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, doświadczony samorządowiec
- podczas IV kadencji Rady Powiatu
w latach 2010 – 2014 sprawował
funkcję Wicestarosty. W ostatnich latach był Wiceburmistrzem
Miasta Hajnówka. Zaangażowany
w działalność społeczną a także
sportową, inicjator wielu licznych
imprez sportowych i kulturalnych

– podkreśliła Radna Alla Gryc, zgłaszająca kandydaturę Pana Skiepko
na funkcję Starosty Hajnowskiego
w imieniu Porozumienia Samorządowego Regionu Puszczy Białowieskiej. W debacie poprzedzającej
głosowanie, na pytanie radnego
Bogusława Szczepana Łabędzkiego,
kandydat na Starostę, Pan Andrzej
Skiepko przedstawił najważniejsze
priorytety VI kadencji Rady. Wśród
najważniejszych celów wymienił poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym modernizację dróg lokalnych, aktywne
pozyskiwanie funduszy w zakresie
scaleń gruntów oraz służby zdrowia, ponadto zaakcentował rolę
współpracy z innymi samorządami.
Pan Andrzej Skiepko podkreślił rolę

Puszczy Białowieskiej dla gospodarki regionu, stąd równie ważna
jest aktywna współpraca z Lasami
Państwowymi. W ostatnim słowie
już jako Starosta Powiatu Hajnowskiego, Pan Andrzej Skiepko podziękował Radzie za okazane zaufanie,
obiecał aktywnie działać na rzecz
rozwoju powiatu.
Uchwały dotyczące wyborów
poszczególnych kandydatów zostały przyjęte następująco:
- w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu:
15 głosów „za”, 2 „przeciw”;
- w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu: 15 głosów „za”, 2 „wstrzymujących się”;
- w sprawie wyboru Starosty Haj-

nowskiego: 15 głosów „za”, 2 „przeciw”;
- w sprawie wyboru Wicestarosty: 15 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”;
- w sprawie wyboru członków Zarządu: 15 głosów „za”, 2 „przeciw”.
Natomiast podczas II sesji
Rady Powiatu w dniu 7 grudnia
2018r. radni wybrali członków Komisji Rady – Spraw Społecznych,
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Skarg Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej. Wyniki głosowania oraz
materiały z sesji każdy mieszkaniec
powiatu hajnowskiego może sprawdzić na stronie: https://hajnowkapowiat.sesjaradygminy.pl/gosc.
Katarzyna Miszczuk

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie hajnowskim - zmiany
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że od stycznia
2019r. bezpłatna pomoc prawna
świadczona na terenie powiatu hajnowskiego będzie udzielana w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7. Biuro będzie
czynne codziennie w godzinach:
8.00-12.00 – dyżur będą pełnić adwokaci i radcowie Okręgowej
Rady Adwokackiej oraz Okręgowej
Izby Radców Prawnych,
12.00 - 16.00 – dyżurować
będą prawnicy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Na podstawie znowelizowanej
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od stycznia

Gazeta Hajnowska

2019 r. będą obowiązywać zmiany. Przede wszystkim zwiększa się
katalog beneficjentów, którzy będą
mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Do końca roku 2018
ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymują: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci,
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną
oraz kobiety w ciąży. Natomiast

od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie
z nowelizacją ustawy, z pomocy będzie mogła skorzystać każda osoba
fizyczna, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto
ustawa wprowadza możliwość wizyty w miejscu zamieszkania bądź
udzielenia pomocy na odległość (np.
przez telefon) – w ramach ułatwienia
dostępu do usług tym osobom, którym stan zdrowia uniemożliwia wizytę w punkcie porad. Pomoc będzie
obejmować nie tylko wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, ale także sporządzenie projektu
pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym

i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym). Osoba
zgłaszająca się do punktu pomocy
prawnej będzie mogła także zasięgnąć informacji o ofercie nieodpłat-

nego poradnictwa specjalistycznego,
ujętej na liście aktualizowanej i publikowanej przez Starostę.
Katarzyna Miszczuk

Sprawdź materiały z sesji Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe uruchomiło aplikację umożliwiającą mieszkańcom
przejrzenie materiałów z sesji Rady oraz sprawdzenie wyników
głosowania. Zachęcamy do korzystania z Portalu Mieszkańca:
https://hajnowkapowiat.sesjaradygminy.pl/gosc.
Portal Mieszkańca nie wymaga logowania, umożliwia:
•
przeglądanie materiałów na najbliższą sesję,
•
wgląd w archiwalne sesje i głosowania.
Transmisje z obrad sesji Rady Powiatu dostępne są pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCt6SW5jfsEPwZAq-A8FwFfA
III sesja Rady Powiatu odbędzie się 21 grudnia, porządek obrad dostępny
w BIP Starostwa Powiatowego oraz w aplikacji.
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się Kontrakcie Terytorialnym, stanowiącym
umowę pomiędzy samorządem województwa
podlaskiego a rządem. Jako przedstawiciele powiatu w tamtym czasie, rozumieliśmy
potrzebę modernizacji transportu kolejowego
jako czynnika wpływającego na kondycję gospodarczą regionu. Udało się – a dzięki przychylności władz wojewódzkich, linie kolejowe
zostaną w pełni zmodernizowane. Jak widać,
kluczowym elementem pozostaje współpraca.
- Skoro mówiliśmy o mocnych stronach, to musi być też pytanie o drugą stronę – przed jakimi wyzwaniami
uwzględniając sytuację ekonomiczną
i społeczną powiatu – Pana zdaniem –
stoi obecnie samorząd?
Ważnymi czynnikami dla rozwoju powiatu są odpowiednie warunki infrastrukturalne,
które wpływają na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Stąd poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym modernizacja
dróg lokalnych i pozyskanie funduszy na ten
cel to jedno z najważniejszych wyzwań, przed
jakimi stoi samorząd powiatowy. Zdaję sobie
sprawę, że potrzeby w tym zakresie są niewspółmierne do możliwości finansowych, jakimi dysponuje powiat, stąd kolejnym ważnym
czynnikiem – powtórzę po raz kolejny – jest
współpraca. System administracji samorządowej oparty jest na partnerskim współdziałaniu
samorządów różnych szczebli. W porozumieniu z wójtami oraz radnymi będę chciał stworzyć ranking inwestycji drogowych ważnych
z punktu widzenia komunikacji i rozwoju gospodarczego regionu, by skuteczniej zabiegać
o fundusze. Kluczowym tematem pozostaje
dostosowanie infrastruktury drogowej prowadzącej ku przejściom granicznym do potrzeb ruchu samochodowego. Stąd wspólnie
z samorządami gminnymi będziemy starali
przekonać Zarząd Województwa Podlaskiego
do podjęcia działań w temacie przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród. Mamy
świadomość, że będzie to zadanie trudne,
ponieważ trwa przebudowa drogi wojewódzkiej Nowosady - Zabłudów, na którą władze
wojewódzkie wygenerowały dużą pulę środków inwestycyjnych. Oczywiście – nie chcę
umniejszać rangi tej inwestycji, modernizacja
drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku
to kluczowa kwestia dla poprawy komunikacji
w regionie. Niemniej droga nr 687, łącząca
przejście fitosanitarne w Siemianówce aż do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685

w Nowosadach, wpłynie na poprawę przepływu towarów i usług na poziomie ponadregionalnym. Kończąc IV kadencję Rady Powiatu
w 2014r. zabezpieczyliśmy w budżecie środki
na dokumentację techniczną tej inwestycji,
kolejny Zarząd dopełnił zobowiązania.
- Miernikiem rozwoju powiatu jest
także – a może przede wszystkim – rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie
oświaty.
Tak, kolejnym, w zasadzie najważniejszym problemem powiatu hajnowskiego jest
zjawisko depopulacji – społeczeństwo starzeje się, zmniejsza się liczba mieszkańców
powiatu. Jest to zjawisko typowe nie tylko dla
powiatu hajnowskiego, ale w naszym regionie
jest to problem znaczący, przekładający się
m.in. na wpływy do budżetu. Depopulacja
jest wynikiem wielu czynników – wpływ ma
położenie geograficzne powiatu oraz ogólnokrajowa tendencja, gdzie od kilku lat obserwujemy spadek liczby urodzeń. By zahamować skalę zjawiska na poziomie regionalnym
ważnym elementem pozostaje stymulacja
przedsiębiorczości oraz rozwój oświaty. Jednak samorządy nie mają zbyt wielu możliwości bezpośredniego kreowania miejsc pracy.
Samorząd może stwarzać warunki do rozwoju
przedsiębiorczości i z tego prawa będziemy
starać się skorzystać. Ważnym elementem
jest dostęp do funduszy pomocowych ułatwiających założenie własnej firmy lub wpierające jej rozwój. Wsparcie dla biznesu oferuje
m.in. Powiatowy Urząd Pracy, ale nie możemy
zapominać o innych instytucjach. Kluczowa
pozostaje współpraca – zważywszy, że fundusze pomocowe w ramach przeciwdziałania
bezrobociu oraz pomoc społeczną, w kwestii
takich zadań powiatu jak wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej czy wspierania osób niepełnosprawnych, przyznawane są powiatom przez organy
centralne – samorządy nie mają wpływu na
ich wielkość. Stąd też istotnym czynnikiem
pozostaje wsparcie oraz promocja inicjatyw
oddolnych – jednym z moich priorytetów jest
aktywna współpraca ze stowarzyszeniami,
współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz Euroregionu. Ale nie tylko – pracując
na stanowisku Wiceburmistrza, nawiązaliśmy
owocną współpracę z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Jako Starosta Hajnowski
będę zabiegał o zacieśnienie tej współpracy,
by mieszkańcy powiatu hajnowskiego mieli
wiedzę oraz możliwości korzystania z funduszy pomocowych. Kolejna kwestia to oświata

Nowi radni Miasta Hajnówka rozpoczęli pracę
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szerokie poparcie, które mieszkańcy Hajnówki
udzielili mi po tylu latach jest szczególnym
powodem do wewnętrznej satysfakcji, radości, ale jest przede wszystkim bardzo dużym
zobowiązaniem. Dziękuję bardzo wszystkim,
którzy w tych wyborach kandydowali, gratuluję
wszystkim, którzy zdobyli mandaty i uzyskali bardzo duże poparcie społeczne. Dziękuję
bardzo wszystkim wyborcom, którzy poszli
do tych wyborów, bo wiedzą, że każdy głos
się liczy i zależy nam na przyszłości naszego
miasta. Tutaj deklaruję w imieniu własnym
i w imieniu Porozumienia Samorządowego
Regionu Puszczy Białowieskiej, że zrobimy
wszystko co realne i możliwe na rzecz realizacji programu dobrego dla Hajnówki i Puszczy Białowieskiej. Te zadania, które są przed

nami i które wspólnie musimy realizować to
są zadania, o których mówili i myśleli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych,
którzy w tych wyborach startowali. Mam nadzieję, że te kolejne pięć lat, to będą kolejne
lata udanej naszej wspólnej pracy na rzecz
naszego miasta.
Na zakończenie Burmistrz Miasta Hajnówka podziękował za pracę Obwodowych
Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, które pracowały nad ustalaniem wyników głosowania w dniu wyborów i podczas
pierwszej sesji Rady Miasta.
Transmisja z obrad pierwszej sesji Rady
Miasta dostępna na:
http://www.bip.hajnowka.pl/transmisje-z-sesji
Emilia Rynkowska
fot. Emilia Korolczuk

– nasze szkoły aktywnie pozyskują fundusze,
inwestują w ucznia, współpracują z przedsiębiorcami, niemniej potrzebne są rozwiązania
systemowe. Będę zabiegał, by wspólnie, na
forum Rady Powiatu, pochylić się nas sytuacją oświaty w powiecie hajnowskim. Jako
samorząd powinniśmy zacieśnić współpracę
z lokalnym ośrodkiem naukowo – badawczym,
jakim jest prężnie rozwijający się Zamiejscowy
Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, tak,
by uczniowie naszych szkół już na etapie nauki w technikum lub liceum mieli dostęp do
wiedzy akademickiej.
- Które zadania z bogatego wachlarza obowiązków samorządu powiatowego
uznaje Pan za priorytetowe?
Najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój powiatu hajnowskiego
są uwarunkowania przyrodnicze. Około 1/3
powierzchni powiatu hajnowskiego stanowi
przyrodniczo cenny kompleks leśny, jakim
jest Puszcza Białowieska, która w 2014 roku
została uznana za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To zobowiązuje
do szukania kompromisu między interesami ludzi i przyrody. Współpraca z Lasami
Państwowymi oparta na dialogu i zaufaniu
pozostaje więc kwestią kluczową. Podobnie
jak rozwój turystyki. Puszcza Białowieska jest
marką samą w sobie, rozwój infrastruktury
turystycznej ma duże znacznie dla gospodarki regionu. Pracując w Urzędzie Miasta
wspólnie z Burmistrzem Jerzym Sirakiem
podjęliśmy działania na rzecz budowy ścieżki rowerowej łączącej Hajnówkę z Białowieżą.
To ciekawa inwestycja, o którą warto zabiegać. Ale nie tylko - ustawa o samorządzie
powiatowym zawiera katalog zadań, które
ustawodawca powierzył powiatom. Wspominałem już o pomocy społecznej, edukacji czy
turystyce - ważnym elementem pozostaje
także bezpieczeństwo. Sytuacja w Puszczy
Białowieskiej wymaga od nas zacieśnienia
współpracy z Lasami Państwowymi oraz
służbami mundurowymi – w szczególności ze
Strażą Pożarną. Leśnicy niejednokrotnie argumentowali o zagrożeniu pożarami ze względu
na ilość suchego drzewostanu, to problem,
który wymaga szczególnej uwagi. W zakresie
przedsiębiorczości chciałbym dopowiedzieć,
że choć powiaty mają bardzo ograniczone
możliwości prawne pozwalające bezpośrednio stymulować rozwój gospodarczy, pewną
furtką pozostaje poprawa struktury obszarowej, jaką są scalenia gruntów. Scalenia gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki

powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią
ok. 39 % jego powierzchni. Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych
a które charakteryzuje nasz powiat. Ponadto
w ramach projektu scalenia przeprowadza
się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi
środowiska naturalnego - prace te obejmują
m.in. zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin. W IV kadencji Rady
Powiatu rozpoczęliśmy scalenia w powiecie
w ramach projektu na obiekcie Olchówka w gminie Narewka, jednocześnie – przy
współpracy z gminami – przygotowując wnioski na kolejne obiekty. Uzyskanie deklaracji
od mieszkańców to żmudna praca, wymagająca wielomiesięcznego wysiłku. Cieszę się,
że kolejne Zarządy w V kadencji samorządu
skorzystały z doświadczenia pracowników
starostwa oraz wójtów i mieszkańców gmin,
zaangażowanych w przygotowywanie wniosków i udało się podpisać umowy na kolejne
3 obiekty. Priorytetem pozostaje pozyskanie
funduszy na czwarty obiekt tj. Dubicze- Istok.
Wniosek został złożony, w przyszłym roku
spodziewamy się rozstrzygnięcia.
- Jakie będą pierwsze decyzje na
pełnionym stanowisku?
Tak jak wcześniej wspomniałem – czekają nas rozmowy z wójtami w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie
modernizacji dróg oraz z zakresu bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim musimy przyjąć
budżet na 2019 r., który będzie bezpieczny dla
przyszłości ekonomicznej i społecznej powiatu.
Początek nowej kadencji Rady zbiegł się z terminem uchwalenia projektu przyszłorocznego
budżetu, który przygotował poprzedni Zarząd,
a za który my będziemy musieli wziąć odpowiedzialność. To trochę tak, że wchodzimy
w nie swoje buty, dlatego też w pierwszej kolejności skupimy się na rozeznaniu w sytuacji
finansowej powiatu, która pozwoli na fachową
ocenę ekonomicznych możliwości. Priorytetem
pozostaje też nawiązanie bliskiej współpracy
na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym
– z samorządem województwa, Wojewodą
Podlaskim, rządem centralnym a także instytucjami działających w obrębie powiatu. Tylko wspólną pracą możemy zapewnić stabilny
rozwój regionu.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Rozmawiała Katarzyna Miszczuk

Ks. bp prof. Tadeusz Pikus 10 września 2018 r. w bielskiej Bazylice
dokonał instalacji kanonickiej w Podlaskiej Kapitule Kolegiackiej

Podlaska Kapituła Kolegiacka to najmłodsza z trzech Kapituł Diecezji Drohiczyńskiej. Została powołana przez bpa dr Antoniego
Pacyfika Dydycza 2 lutego 2010 r. przy Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim.
Podczas poniedziałkowych uroczystości
ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce został
podniesiony do godności kanonika gremialnego. Nowymi kanonikami honorowymi tej Kapituły zostali: ks. Jarosław Błażejak – diecezjalny
egzorcysta i Misjonarz Miłosierdzia, ks. Edward
Sitnik – wice oficjał Sądu Biskupiego z Drohiczyna oraz ks. Andrzej Witerski – proboszcz
parafii Łysów oraz diecezjalny egzorcysta.
Na początku obrzęd instalacji, po pozdrowieniu i modlitwie nowi kanonicy złożyli
wyznanie wiary, które następnie przekazali ks.

Biskupowi. Wymownym momentem było poświęcenie i nałożenie szat kanonickich: rokiety,
mantoletu oraz dystynktorium. Każdej części
towarzyszyła specjalna modlitwa.
Ks. kan. Józef Poskrobko, jako kanonik
gremialny, otrzymał również pierścień oraz został uroczyście wprowadzony przez ks. Biskupa
do stalli kanonickiej.
Po obrzędzie ustanowienia nowych kanoników została odprawiona Msza św. pod
przewodnictwem Pasterza naszej diecezji.
Na zakończenie słowa wdzięczności w imieniu nowych kanoników wyraził ks. kan. Józef
Poskrobko.
Obecnie Podlaska Kapituła Kolegiacka
liczy 6 kanoników gremialnych oraz 12 honorowych.
źródło: http://www.farahajnowka.pl
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Pełnych ciepła i miłości
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Boża Dziecina błogosławi każdemu z nas,
a światłość Betlejem rozproszy wszelkie mroki.
Na wszystkie dni Nowego Roku życzymy przede wszystkim
zdrowia, życzliwości i pogody ducha.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego

Marszałek
Województwa Podlaskiego

Karol Pilecki

Artur Kosicki

Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Stanisław Derehajło

Marek Olbryś

Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego

Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Wiesława Burnos

Organy powiatu bielskiego po wyborach
Po październikowych wyborach do samorządu powiatowego ukonstytuowały się władze
powiatu bielskiego. Podczas dwóch sesji Rady Powiatu dokonano wyboru jej prezydium, starosty, Zarządu Powiatu oraz ustalono składy komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
Wybór prezydium Rady Powiatu VI. kadencji oraz starosty, wicestarosty i członków Zarządu Powiatu - to tematy I. sesji Rady, której obrady odbyły się 21. listopada br. Nie przyniosły one
żadnych niespodzianek, jeśli nie liczyć zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu.
Zwycięskie w październikowych wyborach samorządowych komitety wyborcze – Koalicja Bielska
i Nasze Podlasie kontynuując zawartą przed szesnastu laty koalicję postanowiły nie zmieniać
(ze wspomnianym wyjątkiem) składu najważniejszych organów powiatu.

Pierwsze posiedzenia Zarządu Powiatu
29 listopada br. kolejną kadencję zainaugurował Zarząd Powiatu. Pierwsze posiedzenie dla jego członków było bardzo pracowite ze względu na obszerną zawartość
porządku obrad.

Zarząd rozpatrzył i podjął 6 uchwał,
wydał jedno postanowienie i decyzję. Wśród
podjętych uchwał na uwagę zasługują zwłaszcza te, które dotyczą wspierania przez władze
powiatu bielskich sportowców. Odnoszą się
one bowiem do opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem – hal
sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II i Zespole Szkół Nr 1 im.
Marszałka J.K. Piłsudskiego. W obiektach tych
swoje umiejętności będą szlifować młodzi piłkarze i siatkarze w ramach umów zawartych
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Podjęta decyzja administracyjna dotyczy
wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości
ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Nr 4
im. Ziemi Podlaskiej, w związku ze sprzedażą
budynku byłej bursy szkolnej. Postanowienie
z kolei uzgadnia projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dwóch
terenów na obszarze miasta Bielsk Podlaski.

Ponadto Zarząd Powiatu zatwierdził
plan zimowego utrzymania dróg powiatowych, przyjął projekty uchwał Rady Powiatu
przedkładane na najbliższą sesję, rozpatrzył
wnioski jednostek organizacyjnych powiatu
i wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach bieżących oraz podpisał porozumienie
z samorządem województwa podlaskiego
w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach - Osiedle.
Na drugim posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. Zarząd podjął 6 uchwał oraz podpisał
aneks do umowy zawartej z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w sprawie dofinansowania
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Bielsku Podlaskim. Ponadto zapoznano się
z raportem z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Na uwagę zasługuje jeden z poruszonych podczas posiedzenia problemów, dotyczący badania oferty firmy Danwood S.A.,
biorącej udział w przetargu na dostawę wyposażenia, narzędzi i pomocy dydaktycznych
do Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest zagospodarowanie pomieszczeń byłej
kotłowni w CKP, w której uczniowie tej szkoły
w przyszłości będą mieli możliwość szkolenia
i nabywania umiejętności zawodowych na
specjalnych modelach budowalnych. Jest to
jeden z elementów rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie bielskim, realizowanym
przez jego władze.
pd

Starosta Sławomir Jerzy Snarski chwilę po wyborze
Nie zmienił się Zarząd Powiatu, na czele którego stanął ponownie starosta Sławomir
Jerzy Snarski. W liczącej 17 radnych Radzie Powiatu poparło go 16 radnych. Po dokonaniu
wyboru, starosta realizując swoje wyłączne kompetencje zgłosił kandydaturę Piotra Bożko na
stanowisko wicestarosty, oraz na członków Zarządu – Bazylego Leszczyńskiego i Zbigniewa
Jana Szpakowskiego. W przeprowadzonych głosowaniach radni ustalili skład Zarządu zgodnie
z propozycją starosty.

Zarząd Powiatu w nowym (starym) składzie
Ukonstytuowało się też prezydium Rady Powiatu. Nowym przewodniczącym został Andrzej
Leszczyński, reprezentujący „Nasze Podlasie”. Na wiceprzewodniczących wybrano Mirosława
Bałło (Koalicja Bielska) oraz Józefa Michałowskiego (PiS).

Poszukiwani kandydaci
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów na
rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych
częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze
strony rodziców biologicznych.
Zadaniem rodziny zastępczej jest stwo2

rzenie dzieciom warunków właściwych do
prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego,
psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez
zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiedCd. str. 3

Nowe prezydium Rady Powiatu
Podczas obrad II sesji Rady Powiatu w dniu 6 grudnia br. ustalono składy komisji stałych
oraz Komisji Rewizyjnej. Oprócz tego dokonano wyboru przewodniczących Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którymi zostali radni Maria Ryżyk oraz Adam Miron
Łęczycki. Wszystkie komisje w tej kadencji będą obradowały w 5-osobowych składach.
Wieści Podlaskie

Drogi powiatowe po remontach
Mieszkańcy powiatu cieszą się odnowionymi drogami powiatowymi.
W ostatnim czasie oddano do użytku kilka odcinków drogowych, których
realizacja od dawna była mocno oczekiwana.
Jedną z takich inwestycji, mocno angażujących uwagę społeczności
lokalnych, a jednocześnie najbardziej kosztochłonnych, była przebudowa
mostu przez rzekę Biała wraz z budową ścieżki rowerowej do miejscowości
o tej samej nazwie. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła
prawie 2,6 mln zł, z których część pochodziła z budżetów miasta i gminy
Bielsk Podlaski.

Poszukiwani kandydaci
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
nie została im zawieszona,
• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na
nich taki obowiązek z mocy prawa
lub orzeczenia sądu,
• nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad
dzieckiem co zostało stwierdzone
zaświadczeniem lekarskim,
• mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Cd. ze str. 2

nich warunków bytowych, czasu
wolnego i warunków do wypoczynku.
Rodzina zastępcza jest formą
czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli,
i która stworzyła zagrożenie dla
bezpieczeństwa ich dzieci.
Na każde dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej przyznawana
jest comiesięczna pomoc pieniężna na jego częściowe utrzymanie.
Ponadto każda rodzina może skorzystać w Centrum z pomocy psychologa, pedagoga oraz specjalisty
do pracy z rodziną.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej
w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

• dają rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
• mają stałe miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
• korzystają z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
• nie są lub nie były pozbawione
i ograniczone władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17, tel. 85 833 26 76,
e-mail centrum3maja@poczta.onet.pl

md

Ofiary zbrodni komunistycznych w Bielsku Podlaskim
- konferencja
Most na rzece Biała po remoncie
Dzięki wsparciu samorządów: gminy wiejskiej Bielsk Podlaski i województwa podlaskiego dokonano przebudowy ul. Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Kleeberga do skrzyżowania z ul.
Ogrodową. Była to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców
miasta i gminy inwestycja. Jej wartość wyniosła ok. 1,5 mln zł.

Wyremontowany odcinek ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Kolejną inwestycją, niezwykle istotną dla mieszkańców gminy Boćki,
była przebudowa ulicy w miejscowości Torule. Zrealizowano ją kosztem 830
tys. zł przy wsparciu finansowym samorządu gminy Boćki.
Na zakończenie jeszcze w roku bieżącym oczekują inne zadania
drogowe. Trwają prace przy przebudowie ulicy w miejscowości Niewino
Popławskie, których wartość wyniesie ok. 1,5 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to początek grudnia 2018 r. W tym samym czasie oddana
do użytku zostanie droga Niemyje Ząbki – Wyszonki Kościelne o długości
2,5 km. Wartość tego zadania przekroczy kwotę 2,7 mln zł.

Końcowe prace przy przebudowie drogi w miejscowości Niewino
Popławskie
pzd, pd

Wieści Podlaskie

24 listopada br. w siedzibie
Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca dwa etapy
badań prowadzonych na terenie
miasta przez Oddziałową Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku. Sprawozdania z poszczególnych
etapów prac zmierzających do odkrycia, ekshumacji i identyfikacji
szczątków ofiar Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
z lat 1944-1956 prezentowali: genetyk dr nauk med. Jarosław Piątek,
antropolog dr Iwona Teul, historyk
dr Marcin Zwolski, archeolog Adam
Falis oraz prokurator Zbigniew Kulikowski. Gospodarzem konferencji,
w której uczestniczył także przedstawiciel starosty bielskiego, był
proboszcz parafii pw. Matki Bożej
z Góry Karmel ks. kanonik Zbigniew
Domirski.
Badania prowadzone pod
nadzorem prokuratora IPN przeprowadzono w latach 2015-2017.
Objęły one początkowo dziedzińce
i budynki na terenie klasztoru po-

karmelickiego, gdzie odnaleziono
szczątki 6 osób. Na skutek pozyskanych informacji teren badań
archeologicznych rozszerzono także o obszar położony naprzeciwko
klasztoru przy ul. Dąbrowskiego,
obok znajdujących się tam garaży,

badaczy stwierdził, iż pochówków
zamordowanych członków podziemia niepodległościowego dokonywano też na znajdujących się na
uroczysku Osuszek w lesie pilickim
mogiłach ofiar zbrodni niemieckich
z lat 1941-1944.

Zespół naukowców prowadzący badania.
gdzie odkryto jamy grobowe zawierające dalsze kompletne szkielety oraz zbiorowiska luźnych kości.
Szczątki ofiar zakatowanych przez
funkcjonariuszy UBP wykopano także na znajdującej się na cmentarzu
prawosławnym kwaterze. W trakcie badań historycznych zespół

W sumie z całą pewnością
możemy mówić o co najmniej 60
ofiarach zamordowanych i zakatowanych przez funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku
Podlaskim – mówił dr Marcin Zwolski. Z badań wynika jednak, że ta
liczba może być trzycyfrowa. pd

Przebudowa budynków Zespołu Szkół nr 1
Powiat bielski realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych oraz w budynku warsztatów szkolnych
pod nazwą „Przebudowa i rozbu- remont warsztatów szkolnych, któ- Centrum Kształcenia Praktycznego
dowa części budynków Zespołu re będą dla nich dostępne. Jednak utworzony zostanie tzw. „poligon
Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa zasadniczym celem projektu jest budowlany” oraz „aula/sala wykłaKlemensa Piłsudskiego w Bielsku modernizacja i poprawa bazy dy- dowa” w budynku szkolnym (przePodlaskim wraz ze zmianą sposo- daktyczno-szkoleniowej do kształ- znaczonej głownie do realizacji zabu użytkowania części pomiesz- cenia w zawodach budowlanych jęć w ramach akademii budowlanej)
czeń w tych budynkach i ich wy- zwłaszcza zawodzie – technik ro- a także wyposażenie tych pomieszposażanie na potrzeby kształcenia bót wykończeniowych w budownic- czeń dydaktycznych w nowoczesne
praktycznego”. Realizacja projektu twie. Na bazie kotłowni węglowej pomoce naukowe
zmierza do wsparcia rozwoju
Całkowita wartość probudownictwa ekologicznego,
jektu wynosi ponad 2,3 mln
zasobo– i energooszczędzł, z tego ok. 2 mln zł stanonego oraz produkcji domów
wi dofinansowanie ze środków
modułowych. Obejmuje on
unijnych. Okres realizacji prodobudowę szybu z platformą
jektu zakończy się w sierpniu
dla osób niepełnosprawnych
przyszłego roku. Jego realizacja
do frontowej elewacji budynmożliwa jest dzięki współpracy
ku dydaktycznego wraz z buz wiodącymi partnerami szkoły
dową zewnętrznej pochylni,
w kształceniu w zawodach buutworzenie miejsc postojowych Prace budowlane przy przebudowie kotłowni CKP dowlanych tj. firmą Danwood
i Unibep
3

GMINA HAJNÓWKA
Inwestycje drogowe – listopad 2018
,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej
Nr 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap
I’’
1) W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych
przy realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej
Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od
drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśnej
Prawej) – etap I’’

Przebudowa ul. Łąkowej w Dubinach
Przebudowano odcinek drogi o długości
262 mb. Przebudowa polegała na wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowo cementowej i podbudowie
z kruszywa łamanego. Jezdnia obustronnie
została wyłożona krawężnikiem betonowym.
Na wszystkie posesje przylegające do przebudowywanego odcinka drogi zostały wykonane zjazdy (do granicy działki) również
z kostki brukowej. Dokonano także przebudowy skrzyżowania drogi gminnej będącej
zakresem opracowania z drogą powiatową
Dubiny – Postołowo. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.
Koszt realizacji zadania to 487 804,06
zł – środki pochodziły z budżetu gminy Hajnówka

2) ,,Przebudowa (remont) drogi
gminnej w Soroczej Nóżce’’
W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano
odbioru końcowego robót budowlanych przy
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą
,,Przebudowa (reont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.
W ramach realizacji zadania wykonano
nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego
na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe
do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km
wykonano przebudowę drogi o nawierzchni
z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.
Koszt realizacji zadania to 549 276,14
zł w tym 400 000,00 zł środki pozyskane
przez gminę Hajnówka od Nadleśnictwa
Browsk, pozostała kwota t.j. 149 276,14 zł
to środki z budżetu Gminy Hajnówka.
Pozostały odcinek drogi gminnej w Soroczej Nóżce, będący kontynuacją w/w zadania o dł. ok. 0,57 km położony na terenie gminy Narewka, będący własnością Nadleśnictwa
Browsk został przebudowany w miesiącu listopadzie 2018 r. przez Nadleśnictwo. Została
wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1) Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji
Społecznej
W dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 331/4942/2018
podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminy Hajnówka pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową
i przebudową”. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne
(w tym służące do produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł) oraz zakup wyposażenia.
Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji działań o charakterze aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. Wartość dofinansowania wynosi 95 % kosztów
całkowitych operacji. Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku udziału Gminy w konkursie
przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Wyciąg z dokumentacji projektowej. Źródło: Urząd Gminy Hajnówka.

Przebudowa drogi gminnej
w Soroczej Nóżce

Mochnate korzysta z PROW 2014-2020
Gminne Centrum Kultury w Dubinach
zakończyło realizację projektu „Utworzenie
Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej
siłowni rekreacyjnej”. Realizacja projektu,
która przypadała 2018 r., zakładała adaptację nieużytkowanych terenów zielonych
wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Mochnatem do celów związanych z rekreacją i wypoczynkiem zarówno mieszkańców
jak i turystów. W ramach projektu wykonano:
1. Obiekt wiaty – miejsce odpoczynku
dla rowerzystów – wraz z stojakami na rowery.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020

2) Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia
W dniu 26 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 332/4975/2018
podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminnego Centrum Kultury w Dubinach pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”. W ramach
przedsięwzięcia planowane jest doposażenie jednostki kultury m.in. w nagłośnienie, mobilną
scenę podestową oraz instrument muzyczny. Wartość dofinansowania wynosi 85 % kosztów
całkowitych operacji. Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku udziału Gminy w konkursie
przeprowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

2. Dostawę i montaż 10 urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej – doskonałego
zaplecza do rozciągania i rekreacji ruchowej
dla dorosłych. W skład kompletu weszły:
- zestaw do wyciskania siedząc i wyciąg górny,
- rower,
- wioślarz,
- wahadło oraz twister,
- biegacz,
- jeździec,
- orbitek,
3. Dostawę i montaż urządzeń placu
zabaw – z którego z pewnością ucieszą się
najmłodsi mieszkańcy:

Zespół Żawaranki z Mochnatego – podczas Jarmarku Żubra.
- huśtawki dwustanowiskowej,
- urządzenia wielofunkcyjnego.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia dokonano nasadzeń roślinności wieloletniej oraz
zamontowano tablice informacyjne. Całkowity
koszt realizacji projektu wyniósł:
76 445,90 zł
Przy dofinansowaniu wynoszącym
46201 zł
Do zobaczenia w Mochnatem.
Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej
4

Źródło zdjęć: www.facebook.com/poznajprow
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Wałki

Będzie świetlica

Zaniedbany budynek byłej
szkoły podstawowej w Wałkach
zostanie rozebrany, a w jego miejsce zostanie pobudowana świetlica
środowiskowa. Budowa świetlicy
będzie kosztować 915 759,54 zł.
Inwestycje dofinansuje - kwotą 396
310,17 zł - Zarząd Województwa
Podlaskiego. Umowę o dofinansowanie podpisali 27 listopada Wójt
Gminy Jerzy Iwanowiec i skarbnik
Monika Bałut.
Świetlica zostanie wyposażona w ogniwa fotowoltaniczne co
zmniejszy koszty eksploatacji budynku. Zagospodarowany zostanie
też teren wokół świetlicy.
Dofinansowanie inwestycji to
efekt konkursu przeprowadzonego
przez LGD Tygiel Doliny Bugu i LGD
Narew w ramach Regionalnego Procesu Operacyjnego.
(cec)
Łubin Kość, Malinniki, Perlejewo

Dotacje dla OSP
Strażacy z Perlejewa otrzymali
w listopadzie dofinansowania na zakup
sprzętu. Urząd Marszałkowski przeznaczył dla OSP kwotę 10 000 zł a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
dofinansował strażaków kwotą 17 000
zł. Dotacje przeznaczone są na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Także OSP w Malinnikach otrzymało dotację w wysokości 8 000 zł
z WFOŚiGW. Gmina dołożyła do tego
swoje 3 152 zł i za kwotę 11 452 zł
zakupiono 2 aparaty powietrzne oraz
4 hełmy strażackie.
Dotacja jaką otrzymała gmina Bielsk Podlaski w kwocie 9000 zł
została przeznaczona na zakup wyposażenia do jednostki OSP w Łubinie Kościelnym. Za otrzymane środki
zakupiono ubrania bojowe, buty strażackie, specjalne rękawice ochronne,
hełmy strażackie, niepalne kominiarki,
mostki przejazdowe i zawór liniowy do
linii gaśniczych.
(seb)
Nurzec Stacja

Spotkanie Mikołajkowe

W sali Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji w sobotnie popołudnie
dnia 8 grudnia odbyło się Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane dla
określonej grupy dzieci w wieku od
od 3 lat do 4 klasy szkoły podstawowej z terenu gminy Nurzec-Stacja. W spotkaniu udział wzięło 40
dzieci, którym towarzyszyli rodzice
i starsze rodzeństwo.
Imprezę artystycznie rozpoczęli aktorzy ze Studia Teatralnego
„ Narwal” z Białegostoku przedstawiając inscenizację baśni „ Królowa śniegu”. Dzieci oglądając baśń
w naturalny sposób wczuwały się
w rolę swoich bohaterów, takich
jak Gerda, czy Kay, przeżywały ich
problemy. Podziwiali Gerdę za jej
wytrwałość i odwagę. Dzięki tej baśni mogli poznać i docenić wartość
prawdziwej przyjaźni.
W krótkiej przerwie przed
przybyciem Mikołaja organizatorzy poczęstowali dzieci owocami. .
6

Gdy pojawił się na sali oczekiwany Mikołaj nastąpiła chwilowa
cisza i każde dziecko czekało na
swój słodki prezent. Odważniejsze
dzieci w dowód podziękowania recytowały wiersze , śpiewały piosenki, pozostałe wypowiadały magiczne słowo – dziękuje.
Spotkanie Mikołajkowe co
roku jest oczekiwane przez dzieci
i odbierane z radością i uśmiechem
na twarzy.
Irena Janoszuk

Wieści Podlaskie

Autorskie spotkanie
We wtorek 13 listopada
2018 r. o godz. 16.00 w czytelni dla
dorosłych MBP w Bielsku Podlaskim
odbyło się spotkanie z pisarką Edytą Niewińską oraz promocja jej najnowszej książki „Pod powierzchnią”.
Z pochodzenia bielszczanka,
wspomniała o swoich związkach
sentymentalnych z Podlasiem,
a także o miejscach w których dotąd żyła i mieszkała, czyli o Poznaniu, Macedonii i Andaluzji, w której
spędziła ostatnie 6 lat życia, i która ją zainspirowała do napisania
ostatniej swojej powieści; tam
bowiem toczy się akcja „Pod powierzchnią”. Autorka trzech powieści wydanych poza mainstreamowym obiegiem wydawniczym podzieliła się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem w tym

Wieści Podlaskie

zakresie, zachęcając tym samym
osoby pragnące pisać i publikować.
Niewińska jest silnie obecna
w mediach społecznościowych. Na
swoich stronach internetowych
prowadzi podcasty dotyczące rynku wydawniczego, recenzuje książki dla portalu „Zupełnie inna opowieść” oraz organizuje warsztaty
literackie, podczas których naucza
kreatywnego pisania i wyzwolenia
własnej, twórczej energii - o tych
działaniach okołoliterackich opowiedziała w sympatyczny i przystępny sposób przybyłym na spotkanie gościom.
Na zakończenie można było
uciąć krótką pogawędkę z autorką,
zakupić nowość wydawniczą „Pod
powierzchnią” i otrzymać do niej
dedykację.
(wd)
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PRZECZYTANE
„Bardzo lubię Roberta Biedronia i Adriana Zandberga. Cenię ich inteligencję, poglądy, humor i refleks polityczny. Jednak
nie będę na nich głosował, bo
sytuacja polityczna jest zbyt poważna. Poza Inicjatywa Polską,
żadna partia czy organizacja lewicowa nie wyciągnęły wniosku
po klęsce wyborczej 2015 r., kiedy to po raz pierwszy w historii
w polskim parlamencie zabrakło
przedstawicieli lewicy. Sam się
do tego przyczyniłem, głosując
na Razem, czego zresztą dziś
żałuję”
Stefan Zgliczyński, dyrektor publikacji - „Monde, diplomatique”
Perlejewo

Nowe samochody

Dwie jednostki OSP z gminy Perlejewo wzbogacą swój sprzęt o nowe
samochody. Ochotnicza Straż Pożarna w Twarogach Lackich otrzymała
samochód pożarniczy marki „Jelcz”, a dotychczas używany przez nich
samochód trafi do strażaków z Leszczki Dużej. (cec) (foto ug perlejewo)

Ryboły

Spotkanie bibliotekarzy

5 grudnia br w filii zabłudowskiej Biblioteki w Rybołach odbyło
się zorganizowane przez Książnicę
Podlaską wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabłudowie
spotkanie bibliotekarzy z terenu
powiatu białostockiego. Wśród ok.
40 osób przybyłych na spotkanie
znaleźli się także przedstawiciele
MBP w Bielsku Podlaskim, Urzędu
Miasta i Ośrodka Animacji Kultury
w Zabłudowie. Hasłem przewodnim spotkania było „Jak zachęcić
do korzystania z usług bibliotecznych – czyli nie ma mowy
o nudzie w bibliotece”. Spotkanie
było też doskonałą okazją do nagrodzenia najbardziej aktywnych
bibliotekarzy.

Wyróżniono:
• Elżbietę Kisło wraz z Zespołem
MBP w Wasilkowie,
• Barbarę Bajda wraz z Zespołem
BPMiG w Łapach,
• Wiesławę Grabowską i Katarzynę
Pietryńczak z GBP w Poświętnem,

• Alinę Kowalczuk z GBP w Turośni
Kościelnej,
• Urszulę Kowalczuk z GBP w Juchnowcu Kościelnym.
Na zakończenie wystąpił Zespół Reczeńka z Kożlik.
(foto SP Białystok)

Białoruskie słowo, muzyka i tańce czyli Artystyczne
Prezentacje Młodzieży Szkolnej w Muzeum Białoruskim
25 listopada 2018 w sali kinowej Muzeum i Ośrodka Kultury
Białoruskiej odbyła się czternasta
edycja białoruskich występów z cyklu „Mastackija Sustreczy Szkolnikau”. W tegorocznym programie
spotkaliśmy się z niezwykłą różnorodnością form artystycznych, oraz
dużą rozpiętością wiekową uczestników. Obecnością swą zaszczycili
Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka, Nina Łukasik - wicedyrektor
LO z DNJB, oraz Bożena Markiewicz
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
4.
Na początek wystąpili najmłodsi - dzieci z Przedszkola nr 1
w Hajnówce. Ubrane w tradycyjne
stroje białoruskie zaprezentowały
białoruski folklor w formie piosenek
i wierszy. Na zakończenie występu
dzieci podarowały świątecznego
„piroha” dyrektorowi Muzeum Tomaszowi Tichoniukowi. Na scenie
zaprezentowały się również dzieci
z Hajnowskich Szkół Podstawowych nr 3 i 4 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży.
Były zarówno wiersze, jak i pieśni,
inscenizacje oraz tańce. Uczniowie
oprócz śpiewu pokazali swe umiejętności gry na instrumentach, m.in.
akordeonie i gitarze. Niezwykle nastrojowy i wyróżniający się był występ duetu Weroniki Ptaszyńskiej
8

i Andrzeja Babulewicza z utworem
„Litwiny”. Na zakończenie wystąpił
zespół „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce z tradycyjnymi tańcami.
Zaprezentowało się w sumie około 100 uczestników uczących się
języka białoruskiego. Publiczność
również dopisała wypełniając salę
kinową po brzegi.

rzenie jest po prostu przeglądem,
a nie konkursem.
Za zaangażowanie nauczyciele dostali pamiątkowe dyplomy
oraz książki, które wręczył dyrektor
Muzeum-Tomasz Tichoniuk.
Imprezę prowadził Jan Karczewski – pomysłodawca imprezy,
nauczyciel języka białoruskiego

Głównym celem artystycznych
spotkań dzieci i młodzieży szkolnej
jest popularyzacja oraz ocalenie od
zapomnienia języka i kultury białoruskiej wśród najmłodszych. Dlatego też cieszy ogromny zapał i chęć
– szczególnie tych najmłodszych,
a także nauczycieli i wychowawców
- do brania udziału w tego typu
przedsięwzięciach, jako, że wyda-

w hajnowskim liceum, prezes Stowarzyszenia Nasza Szkoła, które
wraz z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce przygotowało to wydarzenie.
Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Urzędu Miasta Hajnówka.
Wieści Podlaskie

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, którym Nas Państwo
obdarzyli, głosując na mnie i na Radnych w wyborach
samorządowych. Plan, który nakreśliliśmy przed wyborami to
nie obietnice – to realne cele i jestem pewien, że wspólnie je
zrealizujemy. Dziękuję jeszcze raz za poparcie, pragnę zapewnić
o mojej chęci współpracy ze wszystkimi dla dobra Gminy Narewka.

Kapusta wigilijna à la Magda Gessler

Przepis Magdy Gessler na kapustę wigilijną dostarcza bezcennych rad, jak zrobić idealną kapustę
z grzybami na święta. Oczaruj gości
oryginalnym smakiem i przyrządź
kapustę wigilijną w stylu Magdy
Radni Rady Gminy Narewka Wójt Gminy Narewka
Gessler, korzystając ze wskazówek
								
słynnej restauratorki. Oto przepis!
Jarosław Gołubowski
Składniki
• 5 dag suszonych prawdziwków
• 1 kg kapusty kiszonej
• 4 łyżki oleju lnianego (jeśli nie
lubisz jego smaku, użyj innego)
• 1 jabłko Złota Reneta
• 4 pigwy
• 2 cebule

• 1 łyżeczka kminku
• 1 szczypta soli
• 1 łyżeczka cukru
Przygotowanie krok po kroku:
1 Grzyby zalej ciepłą wodą i zostaw
na noc, by zmiękły. Następnego
dnia opłucz je i ugotuj w około 1,5
szklanki wody. Odcedź.
2 Kapustę posiekaj, nie płucz, aby
nie pozbawiać jej smaku. Wlej na
patelnię 3 łyżki oleju i obsmaż na
nim kapustę oraz grzyby.
3 Cebule obierz. Do garnka wlej 1
łyżkę oleju, włóż cebule (w całości) i obsmaż.
4. Jabłko umyj, obierz i pokrój

w ćwiartki. Dodaj owoce do kapusty. Dorzuć pigwę (w całości)
oraz około 1 łyżeczki kminku.
Następnie dodaj cebule i duś pod
przykryciem. Po kilku minutach
dodaj cukier (w zależności od
kwaśności kapusty łyżeczkę lub
więcej), posól, posyp kminkiem,
jeśli jeszcze jest taka potrzeba.
5 Duś przez 40 minut na najmniejszym ogniu. Potem odstaw na 3
godziny i znów duś. I tak dwa do
trzech dni.
6 Gdy kapusta będzie gotowa, wyjmij cebulę. Zamroź kapustę i odgrzej ją na krótko przed wigilijną
wieczerzą.
Milejczyce

Program
aktywności lokalnej
W okresie od stycznia do października 2018 r. gmina Milejczyce
w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Milejczycach oraz Fundacją „Pro Anima” realizuje Projekt „Budujemy kapitał
społeczny gminy Milejczyce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.
Celem głównym Projektu jest
podniesienie aktywności 15 mieszkańców gminy Milejczyce zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów
aktywnej integracji w ramach Programu
Aktywności Lokalnej. W ramach działań
projektowych przeprowadzono szereg
warsztatów oraz spotkań indywidualnych.
Dnia 22 czerwca 2018 r. odbył się
festyn integracyjny „Zbudujmy kapitał
społeczny gminy Milejczyce”. Podczas
festynu zapewniono wiele zabaw sportowych angażujących zarówno dzieci,
jak i osoby dorosłe z terenu gminy Milejczyce. W ramach festynu zorganizowano konkurs plastyczny „Trzeźwość moja
wartość”, „Konkurs wiedzy o Milejczycach” oraz rodzinne spędzanie wolnego
czasu. Laureatom I, II i III miejsc wręczono nagrody rzeczowe, pozostałym
konkursowiczom wręczono dyplomy
pamiątkowe. Do głównych atrakcji podczas festynu zalicza się kącik malowania twarzy, stoisko balonowe, dmuchany
zamek z placem zabaw, pokaz baniek
mydlanych oraz watę cukrową dla
wszystkich dzieci, jak również występy
lokalnego zespołu muzycznego „Axel”,
występ taneczny Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz pokazy sprzętu policji
i straży pożarnej. Przeprowadzenie festynu „Zbudujmy kapitał społeczny gminy Milejczyce” pozwoliło na integrację
lokalnej społeczności oraz prezentację
dobrej i zdrowej zabawy bez alkoholu.
W ramach Projektu uczestnicy
mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych:
- robotnik gospodarczy z obsługą
wózków jezdniowych (uprawnienia UDT),
- prawo jazdy kat. B,
- kurs pomoc kuchenna.
W ramach tych działań 6 osób
rozpoczęło 3-miesięczne staże. Po zakończeniu staży osoby te podjęły zatrudnienie.
Diana Miklaszewska
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W „Bora-Zdrój”
Borys Kozłowski z Lewkowa
Nowego (gmina Narewka) wybudował na swojej posesji dużą
makietę byłego pałacu carskiego
w Białowieży. Prace trwały trzy
lata i zakończyły się pomyślnie.
Obecnie jest ona atrakcją dużego
gospodarstwa agroturystycznego
“Bora-Zdrój” Ludmiły i Borysa Ko-

złowskich. Podziwiają ją przyjezdni
turyści z kraju i zagranicy.
W “Bora-Zdrój” są do zwiedzania - otoczone wysokimi drzewami - budynki gospodarcze z zabytkowymi maszynami i narzędziami rolniczymi, mającymi dużą wartość muzealną.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

W gminie Narewka (powiat
hajnowski) jest kilkunastu poetów.
Są oni zapraszani na spotkania
autorskie do świetlic nie tylko
w swojej gminie, ale również do
sąsiednich gmin (byli m. in. w Czyżach, Orli i ostatnio w Białowiaży.
Wszędzie tam, gdzie ich zapraszają, chętnie jadą. Jeździ z nimi Helena Rejent, dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury w Narewce.
Spotkanie w Białowieży 27
listopada br, na długo pozostanie
w pamięci zarówno białowieżan, jak
i przybyłych do nich osób piszących
utwory poetyckie z sąsiedniej gminy Wiery Radziwoniuk, Konstantego
Ciełuszeckiego i Mikołaja Woronieckiego (każda z tych osób posiada
indywidualne zbiorki poezji). Poeci
spotkali się z ciepłym, pełnym serdeczności przyjęciem (na spotkaniu był m. in. wójt gminy Białowieża
Albert Litwinowicz). Przeczytali oni
Powiat Białostocki

Dubicze Cerkiewne

Białoruski obrzęd na scenie
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku
i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zorganizowały 10 listopada
br. XXV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski obrzęd na
scenie”.
W jubileuszowych prezentacjach uczestniczyło pięć zespołów:
- Przedszkolaki z Przedszkola
nr 1 w Hajnówce wspólnie z opiekunkami: Allą Supron, Mirosławą
Nikończuk i Olgą Wiluk zaprezentowały dawny obrzęd „Wieczórki”,
- Zespól „Żeużyki” z Bielska
Podlaskiego pod kierunkiem Anny

Spotkanie w Białowieży

Fionik przedstawiły obrzęd „Jurija
na Bielszczynie”,
- młodzieżowy zespół „Zwanki” z Hajnówki pod kierunkiem Wiery
Masajło zaprezentował obrzęd „Kab
nie tyja łady”,
- uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pod
kierunkiem Niny Abramiuk przedstawił obrzęd „Wywarażyła”,
- zespól Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim
pod kierunkiem Tamary Rusaczyk
przedstawił obrzęd „Asiennija wieczórki”.
(seb)
(foto UG Dubicze Cerkiewne)

wiele swoich najlepszych utworów, które spodobały się młodzieży
szkolnej i dorosłym.
Nowością wieczorków poetyckich w Białowieży był występ
artystyczny tamtejszej młodzieży szkolnej pod kierownictwem
nauczycielki Angeliny Masalskiej

i instruktora muzycznego białowieskiego zespołu “Ruczajok” Marka
Zubryckiego. Śpiewała ona piękne
piosenki i deklamowała wiersze
przybyłych poetów. Panowała miła
atmosfera.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Bezpłatna pomoc prawna

Nowe władze powiatu białostockiego – starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe
i skarbnik Marta Szczuka - podpisały z dyrektorem Caritasu Archidiecezji Białostockiej ks. Adamem
Kozłowskim umowę na prowadzenie w 2019 roku nieodpłatnej
pomocy prawnej. Na ten cel Starostwo przeznacza kwotę 192 060
zł. Konsultację będą się odbywały
w następujących punktach:
Białystok – Starostwo Powiatowe, ul. Borsuczej 2,
tel 85 740 39 26
• poniedziałek, godz. 11.00 –
15.00
• wtorek – piątek, godz. 9.00 –
13.00

Czarna Białostocka – Zespół
Szkół, ul. Sienkiewicza 7,
tel 85 722 27 20
• poniedziałek, godz. 8.00 – 12.00
• wtorek – piątek, godz. 9.00 –
13.00
Łapy – Centrum Kształcenia
Praktycznego,
ul. gen. Wł. Sikorskiego 15,
tel. 85 715 27 20
• poniedziałek, godz. 11.00 –
15.00
• wtorek – piątek, godz. 9.00 –
13.00
W tych punktach prowadzonych
przez Caritas porad prawnych
w czwartki i piątki udzielać będą
adwokaci, a w pozostałe dni radcy
prawni.

Juchnowiec Kościelny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Księżynie , ul. Alberta 2,
• poniedziałek, wtorek i czwartek,
godz. 12.30 – 16.30
• środa, piątek, godz. 8.00 – 12.00
Porad udziela radca prawny
Choroszcz - ul. Sienkiewicza
42, tel. 85 744 05 09
• poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek, godz. 8.00 – 12.00
• środa, godz. 12.30 – 16.30
Porad udziela radca prawny
Michałowo – Urząd Miasta,
ul. Białostocka 1,
tel. 85 713 17 73
• poniedziałek – piątek, godz. 9.00
– 13.00
Porad udziela magister prawa.
(źródło: SP Białystok)

Album Podlaski Szlak Sakralny
13 października br w Milejczycach dokonano uroczystego
zakończenia projektu „Podlaski
szlak sakralny”. W ramach projektu oznakowano miejsca sakralne
związane z prawosławiem. Szlak
przebiega przez miejscowości leżące na obszarze dwóch lokalnych
grup działania: SLGD „Dolina Bugu”
Proponujemy pod choinkę
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rezowo, Hajnówka (dystans: ok. 55
km).
W ostatnim okresie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dolina Bugu wydało album prezentujący i promujący szlak. Album
można obejrzeć i pobrać na stronie
Stowarzyszenia.
(cec)

Bielsk Podlaskich

Żołnierza OT i oficera opowieść o wojnie
polsko-rosyjskiej
A gdyby TO się stało? Gdyby w Europie
Środkowej Rosja przeszła od słów do czynów,
tak jak uczyniła na Kaukazie i na Krymie? Gdyby
na paskach stacji informacyjnych całego świata
doniesienia o walkach w Donbasie zostały zastąpione newsami choćby z przesmyku suwalskiego? Jak wyglądałaby nasza reakcja, gdzie
byliby sojusznicy z NATO, jak szybko i czy w ogóle
zaangażowaliby się w obronę Polski? Na ile my
sami jesteśmy w stanie stawić skuteczny opór
najeźdźcy?Książka Marka M. Meissnera jest fabularyzowaną opowieścią o wojnie, która dziś
jest oczywiście literacką fikcją, ale czy wiemy
na pewno, że w tak niestabilnych czasach fikcją pozostanie zawsze? Poza wartką opowieścią
z gatunku political fiction walorem książki są dokładne informacje na temat współczesnego pola

-Drohiczyn, Narojki, Rogawka, Grodzisk, Czarna Cerkiewna, Czarna
Wielka, Żurobice, Siemiatycze, Mielnik, Radziwiłłówka, Koterka, Telatycze, Grabarka, Żerczyce, Rogacze,
Milejczyce, Sobiatyno (dystans:
ok. 200 km) oraz LGD „Puszcza
Białowieska” - Kleszczele, Dubicze
Cerkiewne, Stary Kornin, Nowe Be-

walki, stosowanej taktyki i wykorzystywanego
uzbrojenia, głęboka znajomość sposobu, w jaki
w XXI wieku prowadzi się wojny – te hybrydowe
i te punktowe. Przeczytamy w niej o heroizmie
żołnierzy – w tym głównego bohatera będącego
członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej – i o niedojrzałości polityków w sytuacji ataku Rosji na
Polskę i zmiennych losów prowadzonych działań wojennych.Marek M. Meissner jako dziennikarz zajmuje się zagadnieniami obronności oraz
jest analitykiem bezpieczeństwa IT i militarnego.ISBN: 978-83-66095-05-2Wydawnictwo:
ArbitrorAutorzy: Marek M. MeissnerRedaktorzy:
Tomasz MincerRok wydania: 2018Typ publikacji: ebookIlość stron: 516Języki publikacji:
polskiTematyka: Literatura popularnonaukowa,
Wojskowość Militaria

Grunt na medal

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Wspólnie z marszałkami województw i Regionalnymi Centrami Obsługi
Inwestora realizuje w cyklu dwuletnim
Ogólnopolski Konkurs „Grunty na Medal”.
Jego celem jest wyłonienie i promocja
najlepszych terenów pod inwestycje
produkcyjne. W tegorocznym konkursie,
organizowanym już po raz ósmy, udział
wzięło 81 gmin, które zgłosiły 103
propozycje. Po wstępnej weryfikacji do
II etapu zakwalifikowano 65 działek,
a wśród nich zgłoszona przez Bielsk Podlaski działkę przy ul. Wojska Polskiego.
Uroczyste wręczenie certyfikatów
odbyło się 4 grudnia w Warszawie. Nagrodzone działki będa promowane przez
PAIH oraz samorządy województw wśród
inwestorów polskich i zagranicznych.
(seb)

Wieści Podlaskie

SPORT
Mistrzostwa powiatu w futsalu

Zawodnicy KS Parkiet na zgrupowaniu

Zawodnicy Klubu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA niedawno
zakończyli sezon lekkoatletyczny
2018, a już rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu 2019. Okres
przygotowawczy lekkoatleci bardzo
często spędzają na zgrupowaniach
sportowych w górach. Tak też postępują nasi zawodnicy którzy korzystają z dobroci klimatu górskiegow
okresie od 24 listopada do 4 grudnia
2018r. przebywali na zgrupowaniu
sportowym Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Kadry Wojewódzkiej
Młodzików w miejscowości Borowice
powiat jeleniogórski. Pobyt naszych
najlepszych zawodnikówMałgorzaty
Karpiuk, Marka Romańczuka, Łukasza Klimiuk oraz Mai Noskowiczna
tym zgrupowaniu był możliwydzięki wsparciu Władz Miasta Haj-

Wieści Podlaskie

nówka, firmy PARKIET HAJNÓWKA
oraz Podlaskiej Federacji Sportu
i Podlaskiego Okręgowego Związku
Lekkiej Atletyki.Nasi zawodnicy trenowali pod opieką trenerów Damiana Roszko i Romana Sacharczuka.

Małgorzata Karpiuk i Marek Romańczuk przyszły sezon rozpoczną od
rywalizacji na zawodach halowych
w ramach Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorów.
Roman Sacharczuk

Dnia 12 grudnia 2018r w sali
sportowej Zespołu Szkół CKR w Rudce, przeprowadzono mistrzostwa
powiatu szkół ponadgimnazjalnych
w futsalu chłopców.
W zawodach wzięło udział 5
szkół. Zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym” i w czasie 2x8 min
na mecz. Sędziami zawodów byli nauczyciele startujących drużyn.
Na zakończenie uroczyście
Halina Leszczyńska –dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Rudce dla trzech najlepszych szkół wręczyła okazałe puchary, a zawodników udekorowała
pamiątkowymi medalami. Także
nagrodzono najlepszych zawodników turnieju „statuetkami piłkarza”,
a zwycięska szkoła otrzymała piłkę
futsal.
Nagrody ufundowane zostały
przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
Klasyfikacja drużynowa
1. ZS CKR Rudka – op. Michał Warmijak – 10 pkt

2. ZS 1 Bielsk Podl. - op. Wiesław
Kruk – 7 pkt
3. ZS 4 Bielsk Podl. - op. Artur Zinkowski – 4 pkt
4. II LO Bielsk podl. - op. Justyna
Iganowicz-Car – 3 pkt
5. I LO Bielsk Podl. - op. Dariusz Laszewicz – 3 pkt
Zawodnicy, którzy zostali
nagrodzeni „statuetkami piłkarza”:
- Kacper Sędziak (ZS 1 Bielsk) -„król
strzelców”
- Jan Mikołajczuk (ZS CKR Rudka) najlepszy zawodnik
- Paweł Szczuka (ZS 4 Bielsk) -najlepszy bramkarz
Organizator składa serdeczne gratulacje zwycięskim szkołom
i dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół CKR
w Rudce, za udostępnienie obiektów
sportowych, a także obdarowanie
wszystkich uczestników kawą, herbatą i innymi napojami, a nauczycielowi w-f Michałowi Warmijakowi, za
wzorowe przeprowadzenie zawodów.
Włodzimierz Borowik

Przebudowa drogi
Ostrożany – Ciechanowiec
Po półrocznej przerwie Urząd
Marszałkowski wyłonił nowego wykonawcę na przebudowę drugiego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 690
Siemiatycze – Ciechanowiec. Nowy
wykonawca, którym jest konsorcjum trzech firm: MAKSBUD, UNIBEP S.A i TRAKT przejął 28 listopada prac budowy. Z poprzednim
umowa została rozwiązana w maju
br z powodu dużych opóźnień w realizacji. To powód oficjalny. Nieoficjalnie mówi się, że inwestor nie
przystał na propozycję zwiększenia wartości kosztów inwestycji, bo
te w międzyczasie wzrosły i były
wykonawca uznał, ze 70 mln zł to
za mało. W rezultacie nowi wykonawcy zbudują drogę za ponad dwa
razy więcej, bo ok. 153 mln zł. Może
więc korzystniej było renegocjować
wcześniejszą umowę?
Konsorcjum ma czas do sierpnia 2020 roku. Zakres prac obejmuje m.in.
- wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej
Nr 690 do szerokości 7,0m (2
pasy ruchu po 3,5 m i pobocza
o szerokości po 1,5 m).
- wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0m na całym
odcinku.
- budowa i przebudowa zatok autobusowych (16 szt./8 par).

- budowa chodników dla pieszych
w rejonie zatok autobusowych.
- budowa stanowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego do kontroli
i ważenia pojazdów (strona
prawa w km 22+968 k. Ciechanowca).
- budowa skrzyżowań z drogami
powiatowymi.
- oświetlenie skrzyżowania typu
„rondo” w km 33+965 i oświetlenie przejść dla pieszych.
A ponadto rozbudowa systemu odwodnienia poprzez budowę
i rozbudowę rowów wraz z przepustami pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody
opadowe i roztopowe, zastosowanie
ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych.
(na podst. wrotapodlasia)

PRZECZYTANE
„(...) afektywny stosunek do Rosji, przedstawianej
w czarnych barwach, służy
konstruowaniu polskiej tożsamości jako państwa zwasalizowanego wobec Ameryki.
Z enuncjacji polskich polityków
odwiedzających Stany Zjednoczone, można wywnioskować,
że najważniejszym celem polskiej dyplomacji jest oparcie
gwarancji amerykańskich dla
bezpieczeństwa Polski na sojuszu antyrosyjskim”
prof. Stanisław Bieleń, politolog specjalizujący
się polityce zagranicznej Rosji
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Nowi radni Miasta Hajnówka rozpoczęli pracę
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Miasta Hajnówka została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku II na 20
listopada 2018r. Uroczysta sesja rozpoczęła
się odtworzeniem Hymnu Państwowego.
Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadził Mieczysław
Gmiter - najstarszy wiekiem radny obecny
na sesji. Jednym z pierwszych zadań organów,
zaraz po złożeniu ślubowania przez radnych
i wręczenia im zaświadczeń, był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.
Na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka zgłoszono dwie kandydatury:
• Mieczysław Gmiter otrzymał 4 głosy za,
• Walentyna Pietroczuk otrzymała 16 głosów
za.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Większością głosów Przewodniczącą Rady
Miasta Hajnówka została wybrana Walentyna
Pietroczuk.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka została przyjęta większością głosów za (17 głosów za, 3
osoby wstrzymały się od głosu).
Od tego momentu obrady pierwszej sesji
prowadziła nowo wybrana przewodnicząca –

Walentyna Pietroczuk.
Na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka zgłoszono kandydatury czterech radnych:
• Janusz Puch – 11 głosów za,
• Barbara Laszkiewicz – 11 głosów za,
• Jadwiga Dąbrowska – 8 głosów za,
• Mieczysław Gmiter – 6 głosów za,
W głosowaniu oddano 19 głosów ważnych, 1 głos nieważny.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Hajnówka zostali: Barbara Laszkiewicz i Janusz
Puch. Uchwała w sprawie wyboru zastępców
Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka
została przyjęta większością głosów za (13
osób głosowało za, 5 osób przeciw i 2 osoby
wstrzymały się).
Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia
w porządku obrad pierwszej sesji wręczenia
zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi.
- Ten moment jest dla mnie momentem
bardzo wzruszającym – powiedział po ślubowaniu Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka. - Ze sprawami Hajnówki związany jestem
nie od kilku, ale kilkudziesięciu już lat. I to

Wywiad ze Starostą Hajnowskim
Andrzejem Skiepko
- Sprawy samorządu są Panu bliskie
- był Pan Radnym Rady Powiatu w III
kadencji, w IV - Wicestarostą. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na
Starostę?

Cd. str. 4

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko:
Decyzja o kandydowaniu na funkcję Starosty
Hajnowskiego była jedną z najtrudniejszych,
jaką podejmowałem w swojej karierze zawodowej. Sprawowanie funkcji Starosty wymaga
odpowiedzialności, dyscypliny i umiejętności
organizacyjnych. To przede wszystkim wytężona codzienna praca na rzecz mieszkańców
i regionu, której nie można pełnić jedynie od
7.30 do 15.30. Starosta musi pracować ponad partyjnymi podziałami, bo nadrzędnym
celem jest troska o dobro regionu. Na szczeblu
samorządowym nie może istnieć podział na
„my” i „oni” – stąd wynik głosowania w trakcie

I sesji Rady Powiatu, podczas której uchwały
stwierdzające wybór członków Zarządu w zdecydowanej większości poprali radni startujący z różnych komitetów, uważam za dobry
początek. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie - decydując się na start w wyborach do
Rady Powiatu, otrzymałem kredyt zaufania
od mieszkańców regionu, który zamierzam
spłacić z nawiązką.
- Porozmawiajmy o kondycji ekonomicznej samorządu. W Pana ocenie –
mocne strony powiatu to…? Które z cech
regionu uznaje Pan za najbardziej korzystne z puntu widzenia stymulowania
jego gospodarki ?
Niewątpliwie, naszym atutem jest przygraniczne położenie. Ale by skutecznie wykorzystać tę mocną stronę, niezbędna jest
poprawa stanu dróg i połączeń kolejowych.
Funkcjonujące fitosanitarne przejście kolejowe w Siemianówce oraz zmodernizowane
przejście graniczne w Połowcach znacząco
wpłynęło na poprawę przepływu towarów
i usług. Zmodernizowane przejścia graniczne
jako okno towarowe na wschód są ważnym
elementem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu regionu; sprawiają, że peryferyjne
przygraniczne położenie powiatu hajnowskiego przestaje być barierą, a staje się szansą.
Z radością przyjąłem informację o rozpoczęciu
prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr
52 Hajnówka – Lewki oraz linii kolejowej nr
31 granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, mającej obsługiwać także transport
towarowy. Będąc Wicestarostą w IV kadencji
Rady Powiatu, wspólnie z ówczesnym Starostą – Panem Włodzimierzem Pietroczukiem,
zabiegaliśmy aby obie inwestycje znalazły
Cd. str. 4

Hajnowska oświata rozwija się dzięki projektom dofinansowanym z RPO 2014-2020
W dniu 28 listopada 2018
roku Pan Burmistrz Jerzy Sirak, przy
kontrasygnacie Pani Skarbnik Haliny Nowik, podpisał kolejną umowę
na realizację szóstego już projektu
oświatowego - pt. „MOJA SZKOŁA”.
Projekt jest dofinansowany z Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych.
• Wartość projektu wynosi:
1.658.855,28 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
95%: 1.574.945,28 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. 31.07.2021 r.
Projekt będzie realizowany
w trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Hajnówce, Szkole Podstawowej Nr
2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Hajnówce.
Projekt skierowany jest do
239 uczniów II etapu edukacyjnego, w tym niepełnosprawnych oraz
62 nauczycieli.
Projekt przewiduje realizację
zajęć:
1) rozwijających kompetencje kluczowe, w tym: dydaktyczno
– wyrównawczych i rozwijających
uzdolnienia językowe, doradztwo
edukacyjno – zawodowe, wycieczki
zawodoznawcze i 14-dniowe warsztaty językowe (obóz),
2) rozwijających kompetencje
w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni, wyjazdy edukacyjne,
3) rozwijających kompetencje
cyfrowe dla uczniów, zakup sprzętu
TIK,
4) terapię Integracji Sensorycznej (IS) dla uczniów niepełnosprawnych, wyposażenia gabinetu
IS w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce,
5) logopedycznych dla uczniów
młodszych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych,
6) naukę gry w szachy (dla
wszystkich uczniów objętych projektem),
7) podniesienie kompetencji
nauczycieli w zakresie: kompetencji cyfrowych, pedagogiki specjalnej
i terapii IS II stopnia.
Miasto Hajnówka, w ramach
rozdania środków unijnych na lata
2014 – 2020, pozyskało do tej
pory z Programu Regionalnego
Województwa Podlaskiego (RPOWP) środki finansowe na realizację
dodatkowych zajęć i doposażenie
placówek oświatowych na kwotę
około 4.103.371,40 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości
3.688.869,40 zł (95% lub 85%).
Pozostałe projekty to:
„WITAMY W PRZEDSZKOLU”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wyniosła:
1.001.838,00 zł

• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 851.162,00 zł
• Okres realizacji: 01.08.2016 r. –
31.03.2018 r.
Projekt był realizowany
w trzech przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 2
w Hajnówce, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce. Skierowany był do 305 dzieci w wieku 3 – 6
lat, w tym niepełnosprawnych oraz
6 nauczycieli i obejmował:
1) utworzenie 39 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu Nr 2
i Przedszkolu Nr 5, w tym wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt
multimedialny, meble i pomoce dydaktyczne,

• Okres realizacji: 03.04.2018 r. 30.04.2019 r.
Projekt jest realizowany
w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Hajnówka: w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.
Projekt skierowany jest do 69
uczniów oraz 38 nauczycieli.
W ramach realizacji projektu
pt. „Otwarta szkoła” doposażono
w/w placówki w sprzęt multimedialny o wartości przeszło 84.000 zł,
w tym 45 laptopów, 2 tablice multimedialne, 2 projektory i dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz pomoce
dydaktyczne o wartości 16.680 zł
(książki, ćwiczenia słowniki i materiały papiernicze) do prowadzenia
dodatkowych zajęć z języka angiel-

2) utworzenie w Przedszkolu
Nr 3 gabinetu do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla
dzieci niepełnosprawnych (zakup
specjalistycznego sprzętu i pomocy
dydaktycznych),
3) organizację dodatkowych
zajęć specjalistycznych dla dzieci
w zakresie stwierdzonych deficytów
(terapia IS, zajęcia logopedyczne
i korekcyjno – kompensacyjne),
4) wyposażenie 3 gabinetów
logopedycznych w meble, sprzęt
komputerowy i pomoce dydaktyczne
do pracy z dziećmi,
5) doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych sześciu
nauczycieli, w zakresie niezbędnym
do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi
deficytami (kurs IS, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej),
6) realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących
zainteresowania: matematyczne,
informatyczne, badawcze i z języka
angielskiego, w tym wyjazdy,
7) doposażenie sal dydaktycznych w przeszło 30 komputerów,
tablice multimedialne, projektory,
ekrany, telewizory oraz pomoce dydaktyczne.
„OTWARTA SZKOŁA”
dofinansowany z Działania 9.1. Rewitalizacja Społeczna i Kształtowanie kapitału społecznego.
• Wartość projektu wynosi:
403.867,50 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
95%: 382.430,50 zł

skiego, cyfrowych oraz z doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
38 nauczycieli podniesie swoje
kompetencje z zakresu TIK, uczestnicząc w specjalistycznym 32 godzinnym szkoleniu, a dodatkowo dwóch
nauczycieli informatyki odbędzie
szkolenie z zakresu programowania.
„KAŻDY PRZEDSZKOLACH MA
SZANSĘ NA RÓWNY STRAT”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
498.980,00 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 423.996,00 zł
• Okres realizacji: 01.08.2018 r. –
30.08.2019 r.
Projekt jest realizowany
w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do wszystkich dzieci z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, łącznie 110 dzieci.
Obejmuje umożliwienie wszystkim
przedszkolakom korzystanie z opieki
dydaktyczno - wychowawczej w wydłużonym czasie pracy przedszkola,
w tym: w dni powszednie z godz.
17.00 na godz. 18.30 (1,5 godziny)
i otwarcie w soboty w godz. od 8.00
do 16.00 (8 godzin). Ponadto w ramach projektu rozszerzona została
oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 24 dzieci

w zakresie stwierdzonych deficytów,
w tym: dla 11 dzieci posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego i 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12
dzieci posiadających opinie o potrzebie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ramach projektu został
dostosowany plac zabaw do potrzeb
dzieci z deficytami poprzez doposażenie i montaż urządzeń terenowych
z bezpieczną nawierzchnią. Projekt
zakłada również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych
4 nauczycieli z zakresu Integracji
Sensorycznej I i II stopnia.
We wrześniu 2018 roku Pan
Burmistrz Jerzy Sirak podpisał kolejne dwie umowy na realizację
projektów:
„MOJE PRZEDSZKOLE”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
137.253,75 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 116.594,75 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. –
31.07.2021 r.
Projekt będzie realizowany
w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 40 dzieci z tej placówki.
Projekt obejmuje organizację
zajęć kształtujących i rozwijających
u dzieci kompetencje kluczowe,
w tym:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla 10
dzieci,
2) trzech kółek dla 30 dzieci
wykazujących zainteresowania: badawcze, informatyczne i językowe
(język angielski),
3) wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie,
4) wyposażenie sal przedszkolnych w meble, sprzęt TIK oraz

pomoce dydaktyczne na około
90.000 zł.
„PRZEDSZKOLE NA PIĄTKĘ”
dofinansowany z Poddziałania 3.1.1.
Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
• Wartość projektu wynosi:
402.576,87 zł
• Dofinansowanie projektu z EU
85%: 339.767,87 zł
• Okres realizacji: 01.08.2019 r. –
30.08.2020 r.
Projekt będzie realizowany
w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce, dla
którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Hajnówka i skierowany jest do 69 dzieci i 7 nauczycieli
z tej placówki. Obejmuje:
1) utworzenie 15 nowych
miejsc wych. przedszkolnego dla
dzieci 3 i 4 letnich, wyposażenie sali
(meble, sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne), placu zabaw, zatrudnienie
kadry, wyprawka, żywienie dzieci,
2) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 54 dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów, w tym:
zajęcia wspierające rozwój mowy,
terapia Integracji Sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia dla
dzieci z wadami stóp i terapia ręki
oraz wyposażenie gabinetów, zatrudnienie kadry,
3) doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych 7 nauczycielek niezbędnych do pracy
z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami, w tym z zakresu pedagogiki
specjalnej (IS).
Wyżej wymienione projekty (za
wyjątkiem projektu pt. „Każdy przedszkolak ma szansę na równy start”)
zostały opracowane przez pracownika Urzędu Miasta Hajnówka, przy
współpracy dyrektorów i nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli.
Natomiast projekt pt. „Każdy przedszkolak ma szansę na równy start”
został napisany przez Przedszkole
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce.
Jolanta Stefaniuk

Dotacje na odnawialne źródła energii
i zajęcia w szkołach
Gmina Miejska Hajnówka podpisała umowę na dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Projekt: Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.
Projekt przewiduje montaż

instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie miasta
Hajnówka oraz wpięcie ich w istniejące systemy instalacji. Zostaną
wykonane dwie kompletne instalacje
o łącznej mocy 80 kW. Wytworzona
energia będzie wykorzystana na potrzeby szkół.
Wartość projektu: 481,7 tys. zł,
dofinansowanie: 337 tys. zł.

Powiat pozyskał kolejne fundusze unijne
Do Powiatu Hajnowskiego trafią kolejne fundusze unijne – tym
razem dofinansowanie otrzymał
projekt pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do
Powiatu Hajnowskiego”.
Umowa pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie projektu została podpisana 19 listopada 2018 r. W ramach projektu
na budynkach będących siedzibami
jednostek podległych Powiatowi
Hajnowskiemu, tj. Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK w Białowieży oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, zostaną
zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wykorzystanie źródeł energii
odnawialnej przyniesie szerokie korzyści: z jednej strony przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego powiatu (budowa
własnego źródła energii umożliwi jej
produkcję na miejscu, co minimalizuje następstwa awarii sieci przesyłowej), z drugiej – przysłuży się
do ograniczenia emisji szkodliwych
spalin CO2. Pozwoli to uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne oraz
zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Hajnówki i okolic.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł

energii wpłynie korzystnie na stan
środowiska naturalnego.
Całkowita wartość projektu
to 779 529,72 zł, z czego dofinansowanie wynosi 411 946,60
zł (65%), zaś wkład własny 367
583,12 zł. Fundusze zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach
energii.
Inne projekty powiatu
Pozyskane środki nie są jedynymi, jakie trafiły do powiatu. Aktualnie Powiat Hajnowski realizuje
kilka projektów, są to:
• Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, zakładający
zagospodarowanie parkingu
Zwierzyniec – całkowity koszt inwestycji to 2.9 mln zł, z czego 2
mln zł to kwota dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego;
• Przebudowa drogi powiatowej nr
2329B ulicy Poddolnej i odcinka
ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego
w Hajnówce – I etap. Wartość
inwestycji to ponad 1,8 mln zł,
z czego powiat hajnowski pozyskał 380 000 tyś. zł dofinansowania w ramach Podlaskiego
Instrumentu Wsparcia Dróg Lo-

kalnych.
• „Puszcza i ludzie” mający na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.
Całkowita kwota projektu to 911
400,00 zł, z czego 85%, tj. 774
690,00 zł pochodzi ze środków
unijnych – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 91140,00 zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
• Operacje typu „Scalanie gruntów”
na trzech obiektach: „Kotłówka
i inne” w gm. Narew, „Tarnopol”
oraz „Eliaszuki i inne” w gm. Narewka o łącznej wartości ponad
33 mln zł. Powiat pozyskał środki
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
oraz budżetu państwa.
Projekty realizowane przez
jednostki powiatu
Choć liczba projektów z udziałem funduszy unijnych, których
beneficjentem jest Powiat Hajnowski, może wydawać się duża, to
w rzeczywistości jest to fragment
wszystkich inicjatyw, jakie aktualnie mają miejsce w powiecie. Szereg
projektów realizują jednostki organizacyjne Powiatu Hajnowskiego.
Fundusze z zewnątrz bardzo efektywnie pozyskuje SP ZOZ w Hajnówce, który obecnie realizuje
trzy projekty inwestycje. Pierwszy „Przebudowa i doposażenie SOR

w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki
zdrowotnej” - zakłada przebudowę
i doposażanie w nowoczesny sprzęt
medyczny Szpitalnego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Inwestycja jest zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 mln zł. Drugi projekt dotyczy poprawy efektywności
i dostępności do usług medycznych
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. W ramach
tego przedsięwzięcia sale na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz Bloku Operacyjnego są
przebudowywane oraz doposażone
w sprzęt medyczny. Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 mln zł,
inwestycja uzyskała dofinansowanie
na poziomie 6,5 mln zł. Ponadto,
szpitalowi udało się pozyskać fundusze na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego. Przedsięwzięcie
polega na wykonaniu przebudowy
i rozbudowy istniejącego Oddziału
Psychiatrycznego i Zespołu Poradni.
Całkowita wartość projektu: 9,4 mln
zł, zaś przyznane dofinansowanie:
6, 7 mln zł.
Projekty z udziałem funduszy
unijnych realizują także powiatowe
placówki oświatowe. Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych
w Hajnówce. Placówka realizuje

dwa projekty: Erasmus+, w ramach którego uczniowie technikum
w kwietniu 2019r. wyjadą na płatne
praktyki do Niemiec oraz przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
poprzez realizację Kompleksowego
Programu Rozwojowego Szkoły”.
Projekt zakłada m.in. realizację ponadprogramowych płatnych staży
zawodowych w przedsiębiorstwach
na terenie woj. podlaskiego, udział
uczniów w kursach językowych i kursach zawodowych, ponadto, w ramach projektu zostaną zakupione
również dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia oraz frezarka uniwersalna
do metalu z odczytem cyfrowym
i kompletem wyposażenia. Wartość
projektu to 1 088 374,68 zł w tym
dofinansowanie 1 028 134,68 zł
ze środków Unii Europejskiej. Projekt w ramach w ERASMUS+ realizuje także Zespół Szkół z DNJB
w Hajnówce – w partnerstwie
z Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie, uczniowie będą rozwijać swoje kompetencje językowe,
a także poznawać kulturę w duchu
poszanowania tradycji i narodowej
tożsamości – własnej oraz innych
narodów.
Katarzyna Miszczuk

Radni wybrali członków Zarządu Powiatu oraz członków Komisji
W dniu 20 listopada 2018
r. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Hajnówce odbyła
się I sesja Rady Powiatu Hajnowskiego VI kadencji. I sesja Rady
Powiatu w całości poświęcona była
wyborom nowych władz powiatowych: radni w głosowaniu tajnym
dokonali wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących oraz członków Zarządu – Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych. Decyzją Rady
Powiatu Przewodniczącym Rady
Powiatu VI kadencji został Eugeniusz Saczko, który podziękował
Radnym za zaufanie, następnie po
wyborze poprowadził dalszą część
obrad. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu
zostali Piotr Filimoniuk oraz Jan

Korcz. W dalszej części obrad Rada
dokonała wyboru członków Zarządu
Powiatu. Decyzją Rady Starostą
Hajnowskim został wybrany
Pan Andrzej Skiepko, Wicestarostą Pani Joanna Kojło, zaś pozostali członkowie Zarządu to
Olga Rygorowicz, Roman Ostapczuk oraz Jarosław Gerasimiuk.
Andrzej Skiepko to wieloletni
dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, doświadczony samorządowiec
- podczas IV kadencji Rady Powiatu
w latach 2010 – 2014 sprawował
funkcję Wicestarosty. W ostatnich latach był Wiceburmistrzem
Miasta Hajnówka. Zaangażowany
w działalność społeczną a także
sportową, inicjator wielu licznych
imprez sportowych i kulturalnych

– podkreśliła Radna Alla Gryc, zgłaszająca kandydaturę Pana Skiepko
na funkcję Starosty Hajnowskiego
w imieniu Porozumienia Samorządowego Regionu Puszczy Białowieskiej. W debacie poprzedzającej
głosowanie, na pytanie radnego
Bogusława Szczepana Łabędzkiego,
kandydat na Starostę, Pan Andrzej
Skiepko przedstawił najważniejsze
priorytety VI kadencji Rady. Wśród
najważniejszych celów wymienił poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym modernizację dróg lokalnych, aktywne
pozyskiwanie funduszy w zakresie
scaleń gruntów oraz służby zdrowia, ponadto zaakcentował rolę
współpracy z innymi samorządami.
Pan Andrzej Skiepko podkreślił rolę

Puszczy Białowieskiej dla gospodarki regionu, stąd równie ważna
jest aktywna współpraca z Lasami
Państwowymi. W ostatnim słowie
już jako Starosta Powiatu Hajnowskiego, Pan Andrzej Skiepko podziękował Radzie za okazane zaufanie,
obiecał aktywnie działać na rzecz
rozwoju powiatu.
Uchwały dotyczące wyborów
poszczególnych kandydatów zostały przyjęte następująco:
- w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu:
15 głosów „za”, 2 „przeciw”;
- w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu: 15 głosów „za”, 2 „wstrzymujących się”;
- w sprawie wyboru Starosty Haj-

nowskiego: 15 głosów „za”, 2 „przeciw”;
- w sprawie wyboru Wicestarosty: 15 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”;
- w sprawie wyboru członków Zarządu: 15 głosów „za”, 2 „przeciw”.
Natomiast podczas II sesji
Rady Powiatu w dniu 7 grudnia
2018r. radni wybrali członków Komisji Rady – Spraw Społecznych,
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Skarg Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej. Wyniki głosowania oraz
materiały z sesji każdy mieszkaniec
powiatu hajnowskiego może sprawdzić na stronie: https://hajnowkapowiat.sesjaradygminy.pl/gosc.
Katarzyna Miszczuk

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie hajnowskim - zmiany
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że od stycznia
2019r. bezpłatna pomoc prawna
świadczona na terenie powiatu hajnowskiego będzie udzielana w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Piłsudskiego 7. Biuro będzie
czynne codziennie w godzinach:
8.00-12.00 – dyżur będą pełnić adwokaci i radcowie Okręgowej
Rady Adwokackiej oraz Okręgowej
Izby Radców Prawnych,
12.00 - 16.00 – dyżurować
będą prawnicy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Na podstawie znowelizowanej
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od stycznia
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2019 r. będą obowiązywać zmiany. Przede wszystkim zwiększa się
katalog beneficjentów, którzy będą
mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Do końca roku 2018
ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym)
otrzymują: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci,
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną
oraz kobiety w ciąży. Natomiast

od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie
z nowelizacją ustawy, z pomocy będzie mogła skorzystać każda osoba
fizyczna, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto
ustawa wprowadza możliwość wizyty w miejscu zamieszkania bądź
udzielenia pomocy na odległość (np.
przez telefon) – w ramach ułatwienia
dostępu do usług tym osobom, którym stan zdrowia uniemożliwia wizytę w punkcie porad. Pomoc będzie
obejmować nie tylko wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, ale także sporządzenie projektu
pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym

i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym). Osoba
zgłaszająca się do punktu pomocy
prawnej będzie mogła także zasięgnąć informacji o ofercie nieodpłat-

nego poradnictwa specjalistycznego,
ujętej na liście aktualizowanej i publikowanej przez Starostę.
Katarzyna Miszczuk

Sprawdź materiały z sesji Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe uruchomiło aplikację umożliwiającą mieszkańcom
przejrzenie materiałów z sesji Rady oraz sprawdzenie wyników
głosowania. Zachęcamy do korzystania z Portalu Mieszkańca:
https://hajnowkapowiat.sesjaradygminy.pl/gosc.
Portal Mieszkańca nie wymaga logowania, umożliwia:
•
przeglądanie materiałów na najbliższą sesję,
•
wgląd w archiwalne sesje i głosowania.
Transmisje z obrad sesji Rady Powiatu dostępne są pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCt6SW5jfsEPwZAq-A8FwFfA
III sesja Rady Powiatu odbędzie się 21 grudnia, porządek obrad dostępny
w BIP Starostwa Powiatowego oraz w aplikacji.
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się Kontrakcie Terytorialnym, stanowiącym
umowę pomiędzy samorządem województwa
podlaskiego a rządem. Jako przedstawiciele powiatu w tamtym czasie, rozumieliśmy
potrzebę modernizacji transportu kolejowego
jako czynnika wpływającego na kondycję gospodarczą regionu. Udało się – a dzięki przychylności władz wojewódzkich, linie kolejowe
zostaną w pełni zmodernizowane. Jak widać,
kluczowym elementem pozostaje współpraca.
- Skoro mówiliśmy o mocnych stronach, to musi być też pytanie o drugą stronę – przed jakimi wyzwaniami
uwzględniając sytuację ekonomiczną
i społeczną powiatu – Pana zdaniem –
stoi obecnie samorząd?
Ważnymi czynnikami dla rozwoju powiatu są odpowiednie warunki infrastrukturalne,
które wpływają na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Stąd poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym modernizacja
dróg lokalnych i pozyskanie funduszy na ten
cel to jedno z najważniejszych wyzwań, przed
jakimi stoi samorząd powiatowy. Zdaję sobie
sprawę, że potrzeby w tym zakresie są niewspółmierne do możliwości finansowych, jakimi dysponuje powiat, stąd kolejnym ważnym
czynnikiem – powtórzę po raz kolejny – jest
współpraca. System administracji samorządowej oparty jest na partnerskim współdziałaniu
samorządów różnych szczebli. W porozumieniu z wójtami oraz radnymi będę chciał stworzyć ranking inwestycji drogowych ważnych
z punktu widzenia komunikacji i rozwoju gospodarczego regionu, by skuteczniej zabiegać
o fundusze. Kluczowym tematem pozostaje
dostosowanie infrastruktury drogowej prowadzącej ku przejściom granicznym do potrzeb ruchu samochodowego. Stąd wspólnie
z samorządami gminnymi będziemy starali
przekonać Zarząd Województwa Podlaskiego
do podjęcia działań w temacie przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy Gród. Mamy
świadomość, że będzie to zadanie trudne,
ponieważ trwa przebudowa drogi wojewódzkiej Nowosady - Zabłudów, na którą władze
wojewódzkie wygenerowały dużą pulę środków inwestycyjnych. Oczywiście – nie chcę
umniejszać rangi tej inwestycji, modernizacja
drogi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku
to kluczowa kwestia dla poprawy komunikacji
w regionie. Niemniej droga nr 687, łącząca
przejście fitosanitarne w Siemianówce aż do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685

w Nowosadach, wpłynie na poprawę przepływu towarów i usług na poziomie ponadregionalnym. Kończąc IV kadencję Rady Powiatu
w 2014r. zabezpieczyliśmy w budżecie środki
na dokumentację techniczną tej inwestycji,
kolejny Zarząd dopełnił zobowiązania.
- Miernikiem rozwoju powiatu jest
także – a może przede wszystkim – rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie
oświaty.
Tak, kolejnym, w zasadzie najważniejszym problemem powiatu hajnowskiego jest
zjawisko depopulacji – społeczeństwo starzeje się, zmniejsza się liczba mieszkańców
powiatu. Jest to zjawisko typowe nie tylko dla
powiatu hajnowskiego, ale w naszym regionie
jest to problem znaczący, przekładający się
m.in. na wpływy do budżetu. Depopulacja
jest wynikiem wielu czynników – wpływ ma
położenie geograficzne powiatu oraz ogólnokrajowa tendencja, gdzie od kilku lat obserwujemy spadek liczby urodzeń. By zahamować skalę zjawiska na poziomie regionalnym
ważnym elementem pozostaje stymulacja
przedsiębiorczości oraz rozwój oświaty. Jednak samorządy nie mają zbyt wielu możliwości bezpośredniego kreowania miejsc pracy.
Samorząd może stwarzać warunki do rozwoju
przedsiębiorczości i z tego prawa będziemy
starać się skorzystać. Ważnym elementem
jest dostęp do funduszy pomocowych ułatwiających założenie własnej firmy lub wpierające jej rozwój. Wsparcie dla biznesu oferuje
m.in. Powiatowy Urząd Pracy, ale nie możemy
zapominać o innych instytucjach. Kluczowa
pozostaje współpraca – zważywszy, że fundusze pomocowe w ramach przeciwdziałania
bezrobociu oraz pomoc społeczną, w kwestii
takich zadań powiatu jak wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej czy wspierania osób niepełnosprawnych, przyznawane są powiatom przez organy
centralne – samorządy nie mają wpływu na
ich wielkość. Stąd też istotnym czynnikiem
pozostaje wsparcie oraz promocja inicjatyw
oddolnych – jednym z moich priorytetów jest
aktywna współpraca ze stowarzyszeniami,
współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz Euroregionu. Ale nie tylko – pracując
na stanowisku Wiceburmistrza, nawiązaliśmy
owocną współpracę z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Jako Starosta Hajnowski
będę zabiegał o zacieśnienie tej współpracy,
by mieszkańcy powiatu hajnowskiego mieli
wiedzę oraz możliwości korzystania z funduszy pomocowych. Kolejna kwestia to oświata

Nowi radni Miasta Hajnówka rozpoczęli pracę
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szerokie poparcie, które mieszkańcy Hajnówki
udzielili mi po tylu latach jest szczególnym
powodem do wewnętrznej satysfakcji, radości, ale jest przede wszystkim bardzo dużym
zobowiązaniem. Dziękuję bardzo wszystkim,
którzy w tych wyborach kandydowali, gratuluję
wszystkim, którzy zdobyli mandaty i uzyskali bardzo duże poparcie społeczne. Dziękuję
bardzo wszystkim wyborcom, którzy poszli
do tych wyborów, bo wiedzą, że każdy głos
się liczy i zależy nam na przyszłości naszego
miasta. Tutaj deklaruję w imieniu własnym
i w imieniu Porozumienia Samorządowego
Regionu Puszczy Białowieskiej, że zrobimy
wszystko co realne i możliwe na rzecz realizacji programu dobrego dla Hajnówki i Puszczy Białowieskiej. Te zadania, które są przed

nami i które wspólnie musimy realizować to
są zadania, o których mówili i myśleli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych,
którzy w tych wyborach startowali. Mam nadzieję, że te kolejne pięć lat, to będą kolejne
lata udanej naszej wspólnej pracy na rzecz
naszego miasta.
Na zakończenie Burmistrz Miasta Hajnówka podziękował za pracę Obwodowych
Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, które pracowały nad ustalaniem wyników głosowania w dniu wyborów i podczas
pierwszej sesji Rady Miasta.
Transmisja z obrad pierwszej sesji Rady
Miasta dostępna na:
http://www.bip.hajnowka.pl/transmisje-z-sesji
Emilia Rynkowska
fot. Emilia Korolczuk

– nasze szkoły aktywnie pozyskują fundusze,
inwestują w ucznia, współpracują z przedsiębiorcami, niemniej potrzebne są rozwiązania
systemowe. Będę zabiegał, by wspólnie, na
forum Rady Powiatu, pochylić się nas sytuacją oświaty w powiecie hajnowskim. Jako
samorząd powinniśmy zacieśnić współpracę
z lokalnym ośrodkiem naukowo – badawczym,
jakim jest prężnie rozwijający się Zamiejscowy
Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, tak,
by uczniowie naszych szkół już na etapie nauki w technikum lub liceum mieli dostęp do
wiedzy akademickiej.
- Które zadania z bogatego wachlarza obowiązków samorządu powiatowego
uznaje Pan za priorytetowe?
Najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój powiatu hajnowskiego
są uwarunkowania przyrodnicze. Około 1/3
powierzchni powiatu hajnowskiego stanowi
przyrodniczo cenny kompleks leśny, jakim
jest Puszcza Białowieska, która w 2014 roku
została uznana za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To zobowiązuje
do szukania kompromisu między interesami ludzi i przyrody. Współpraca z Lasami
Państwowymi oparta na dialogu i zaufaniu
pozostaje więc kwestią kluczową. Podobnie
jak rozwój turystyki. Puszcza Białowieska jest
marką samą w sobie, rozwój infrastruktury
turystycznej ma duże znacznie dla gospodarki regionu. Pracując w Urzędzie Miasta
wspólnie z Burmistrzem Jerzym Sirakiem
podjęliśmy działania na rzecz budowy ścieżki rowerowej łączącej Hajnówkę z Białowieżą.
To ciekawa inwestycja, o którą warto zabiegać. Ale nie tylko - ustawa o samorządzie
powiatowym zawiera katalog zadań, które
ustawodawca powierzył powiatom. Wspominałem już o pomocy społecznej, edukacji czy
turystyce - ważnym elementem pozostaje
także bezpieczeństwo. Sytuacja w Puszczy
Białowieskiej wymaga od nas zacieśnienia
współpracy z Lasami Państwowymi oraz
służbami mundurowymi – w szczególności ze
Strażą Pożarną. Leśnicy niejednokrotnie argumentowali o zagrożeniu pożarami ze względu
na ilość suchego drzewostanu, to problem,
który wymaga szczególnej uwagi. W zakresie
przedsiębiorczości chciałbym dopowiedzieć,
że choć powiaty mają bardzo ograniczone
możliwości prawne pozwalające bezpośrednio stymulować rozwój gospodarczy, pewną
furtką pozostaje poprawa struktury obszarowej, jaką są scalenia gruntów. Scalenia gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki

powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią
ok. 39 % jego powierzchni. Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych
a które charakteryzuje nasz powiat. Ponadto
w ramach projektu scalenia przeprowadza
się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi
środowiska naturalnego - prace te obejmują
m.in. zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin. W IV kadencji Rady
Powiatu rozpoczęliśmy scalenia w powiecie
w ramach projektu na obiekcie Olchówka w gminie Narewka, jednocześnie – przy
współpracy z gminami – przygotowując wnioski na kolejne obiekty. Uzyskanie deklaracji
od mieszkańców to żmudna praca, wymagająca wielomiesięcznego wysiłku. Cieszę się,
że kolejne Zarządy w V kadencji samorządu
skorzystały z doświadczenia pracowników
starostwa oraz wójtów i mieszkańców gmin,
zaangażowanych w przygotowywanie wniosków i udało się podpisać umowy na kolejne
3 obiekty. Priorytetem pozostaje pozyskanie
funduszy na czwarty obiekt tj. Dubicze- Istok.
Wniosek został złożony, w przyszłym roku
spodziewamy się rozstrzygnięcia.
- Jakie będą pierwsze decyzje na
pełnionym stanowisku?
Tak jak wcześniej wspomniałem – czekają nas rozmowy z wójtami w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie
modernizacji dróg oraz z zakresu bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim musimy przyjąć
budżet na 2019 r., który będzie bezpieczny dla
przyszłości ekonomicznej i społecznej powiatu.
Początek nowej kadencji Rady zbiegł się z terminem uchwalenia projektu przyszłorocznego
budżetu, który przygotował poprzedni Zarząd,
a za który my będziemy musieli wziąć odpowiedzialność. To trochę tak, że wchodzimy
w nie swoje buty, dlatego też w pierwszej kolejności skupimy się na rozeznaniu w sytuacji
finansowej powiatu, która pozwoli na fachową
ocenę ekonomicznych możliwości. Priorytetem
pozostaje też nawiązanie bliskiej współpracy
na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym
– z samorządem województwa, Wojewodą
Podlaskim, rządem centralnym a także instytucjami działających w obrębie powiatu. Tylko wspólną pracą możemy zapewnić stabilny
rozwój regionu.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Rozmawiała Katarzyna Miszczuk

Ks. bp prof. Tadeusz Pikus 10 września 2018 r. w bielskiej Bazylice
dokonał instalacji kanonickiej w Podlaskiej Kapitule Kolegiackiej

Podlaska Kapituła Kolegiacka to najmłodsza z trzech Kapituł Diecezji Drohiczyńskiej. Została powołana przez bpa dr Antoniego
Pacyfika Dydycza 2 lutego 2010 r. przy Bazylice Mniejszej w Bielsku Podlaskim.
Podczas poniedziałkowych uroczystości
ks. kan. Józef Poskrobko – proboszcz parafii
Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce został
podniesiony do godności kanonika gremialnego. Nowymi kanonikami honorowymi tej Kapituły zostali: ks. Jarosław Błażejak – diecezjalny
egzorcysta i Misjonarz Miłosierdzia, ks. Edward
Sitnik – wice oficjał Sądu Biskupiego z Drohiczyna oraz ks. Andrzej Witerski – proboszcz
parafii Łysów oraz diecezjalny egzorcysta.
Na początku obrzęd instalacji, po pozdrowieniu i modlitwie nowi kanonicy złożyli
wyznanie wiary, które następnie przekazali ks.

Biskupowi. Wymownym momentem było poświęcenie i nałożenie szat kanonickich: rokiety,
mantoletu oraz dystynktorium. Każdej części
towarzyszyła specjalna modlitwa.
Ks. kan. Józef Poskrobko, jako kanonik
gremialny, otrzymał również pierścień oraz został uroczyście wprowadzony przez ks. Biskupa
do stalli kanonickiej.
Po obrzędzie ustanowienia nowych kanoników została odprawiona Msza św. pod
przewodnictwem Pasterza naszej diecezji.
Na zakończenie słowa wdzięczności w imieniu nowych kanoników wyraził ks. kan. Józef
Poskrobko.
Obecnie Podlaska Kapituła Kolegiacka
liczy 6 kanoników gremialnych oraz 12 honorowych.
źródło: http://www.farahajnowka.pl

Gazeta Hajnowska – bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34. gazeta@hajnowka.pl, redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław Pietuch tel. 531 530 691, redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

